




 Ne vom spori prestigiul în comunitate

Universitatea „Ovidius“ din 
Constanţa a înregistrat, în ultimii ani, 
un salt considerabil în sfera  calităţii 
învăţământului, fapt atestat de ARACIS 
ca o recunoaştere oficială a capacităţii 
sale educaţionale şi de cercetare 
ştiinţifică. 

Meritul aparţine tuturor membrilor 
comunităţii ovidiene: cadre didactice, 
studenţi, și personal auxiliar, o comunitate 
închegată, ambiţioasă, care şi-a asumat 
temeinic rolul de nucleu de difuziune 
culturală în Dobrogea, contribuind astfel 
la generarea şi păstrarea sistemului 
naţional de valori.

Ne mândrim cu un corp profesoral 
de excepţie, cu rezultate notabile în 
activitatea de cercetare şi un număr 
impresionant de absolvenţi ovidieni 
care, în fiecare an, îşi găsesc drumul spre 
o carieră de succes. 

Universitatea „Ovidius” din 
Constanța, un veritabil pol de 
competivitate la nivel regional și 

național, se află în fața unei perioade de 
modernizare și dezvoltare în urma căreia 
își va spori prestigiul și va consolida 
poziția în elita instituţiilor universitare 
din România.

Participarea studenților la elaborarea 
și luarea deciziilor care privesc 
asigurarea calităţii predării şi învăţării, 
organizarea studiilor şi condiţiile  unei 
autentice vieţi universitare, garantarea 
resurselor necesare pentru mobilitatea 
naţională şi internaţională a studenţilor, 
cercetătorilor şi personalului didactic, 
integrarea în cercetarea şi educaţia 
europeană, susţinerea unui sistem 
educaţional modern şi eficient, care să 
îşi aducă contribuţia la dezvoltarea unei 
societăţi bazate pe cunoaştere şi educaţie, 
sunt câteva dintre direcțiile de bază ale 
următoarei perioade  de reconstrucție, 
care vor plasa Universitatea „Ovidius” 
din Constanța în categoria universităților 
de cercetare avansată și educație.
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Vom extinde serviciile sociale, 
culturale şi sportive pentru studenţi: 
spaţii de cazare moderne pentru  tinerii 
din alte localităţi, cantină-restaurant, o 
performantă bază sportivă, servicii de 
consiliere, cabinet medical, iar în același 
timp instituția îşi va consolida propriile 
mijloace de promovare prin crearea unui 
trust de presă.

Împreună vom consolida o 
universitate performantă, cu vizibilitate 
internaţională şi cu o mare răspundere 

socială, competitivă, adaptată la dinamica 
mediului socio-economic.  

Prin Universitatea noastră, Constanţa 
va deveni un centru universitar de înaltă 
ţinută, un oraş tineresc, centru universitar  
care-şi clădeşte tradiţia. 

În acest sens, comunitatea academică 
ovidiană face apel către oamenii oraşului, 
către toţi confraţii de breaslă, de a-i 
sta alături în marile fapte la care este 
provocată să participe, de a încuraja  şi 
susţine nestrămutata noastră voinţă în mai 
binele şcolii universitare dobrogene.

Universitatea „Ovidius”, prezent şi viitor.

După o perioadă „agitată” care 
caracterizează orice campanie 
electorală, prin alegerea noii conduceri 
a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, 
activitatea începe să-şi reintre în normal, 
membrii comunităţii academice ovidiene 

urmând să-şi aducă contribuţia la 
dezvoltarea  facultăţilor din care fac parte 
şi prin aceasta, implicit, la dezvoltarea 
Universităţii. 

În Universitate există cadre didactice 
cu experienţă, recunoscute în domeniul 
lor de activitate nu numai în tară, ci şi 
în străinătate. Aşa se explică faptul 
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că foarte mulţi colegi fac parte din 
societăţi ştiinţifice internaţionale, 
chiar şi în conducerea acestora, sunt 
membri  în comitetele de redacţie a unor 
reviste ştiinţifice de profil naţionale şi 
internaţionale, sunt autori a numeroase 
comunicări ştiinţifice, sunt directori 
sau membri  în colectivele granturilor 
şi contractelor de cercetare, unele 
dintre ele aducând sume apreciabile de 
bani facultăţii, sunt autori de brevete 
de invenţie, membri ai academiilor de 
ştiinţe şi au contribuit la finalizarea 
unui mare număr de teze de doctorat şi 
la organizarea a numeroase manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Iar 
enumerările ar putea continua. 

Noua conducere are în vedere 
realizarea mai multor obiective, 
dintre care voi aminti: întocmirea a 
noi regulamente şi armonizarea celor 
existente cu noua lege a educaţiei şi 
cu reglementările ulterior apărute; 
dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin 
dotarea laboratoarelor cu aparatura 
necesară, astfel încât rezultatele să fie 
concretizate prin publicarea unui număr 
apreciabil de articole în reviste bine 
cotate internaţional, prin câştigarea unor 
granturi şi contracte de cercetare, prin 
inovaţii şi brevete, prin organizarea şi 
participarea la manifestări ştiinţifice; în 
acest sens, Senatul universitar a hotărât 

ca participarea la manifestări ştiinţifice să 
fie susţinută material de către Universitate 
şi realizările deosebite să fie premiate din 
fondurile materiale ale facultăţilor, atât 
pentru cadrele  didactice, cât şi pentru 
studenţi; autorizarea a noi masterate şi 
creşterea numărului de conducători de 
doctorat, ceea ce va permite crearea de noi 
şcoli doctorale în Universitate; susţinerea 
şi încurajarea activităţilor organizate 
de către asociaţiile studenţeşti din 
universitate, care deseori au fost apreciate 
laudativ de către cei autorizaţi să o facă; 
creşterea numărului de locuri finanţate 
de către minister sau măcar menţinerea  
numărului de locuri existent; finalizarea 
construcţiei  unor spaţii de învăţământ 
şi de cazare şi construcţia unei cantine 
restaurant în Campusul universitar. 

Toate acestea vor face ca Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa să confirme 
rezultatele bune obţinute până în prezent 
dar şi aprecierile de care s-a bucurat din 
partea organismelor autorizate (Ministerul 
educaţiei, cercetării şi tineretului, 
ARACIS), realizând astfel dorinţa 
universitarilor ovidieni de a promova 
în A, promovare care nu se poate obţine 
decât prin fapte.

„Vivat, crescat, floreat, rodeat  
Universitatea „Ovidius” Constanţa!
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Facultatea de Medicină Dentară
Str. Ilarie Voronca nr. 7, Constanţa, cod 90684 

Tel-Fax  0241.545.697  |  Site: www.md.univ-ovidius.ro
e.mail:  departamentfmdct @ yahoo.com

Prezentarea facultății

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” 
Constanţa. 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.

Facultatea de Medicină Dentară 
beneficiază de o bază logistică şi 
materială la standarde europene, punând 
la dispoziţia studenţilor tot ceea ce 
este necesar pentru asigurarea unui 
învăţământ de înaltă calitate.

Ca urmare a clasificării şi ierarhizării 
Universităţilor din România, Facultatea 
de Medicină Dentară din Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa a obţinut 
CATEGORIA: A.

Oferta educaţională

Domeniu de studiu: Sănătate
Specializări: Medicină dentară, 

Tehnică dentară. 
I. Specializarea Medicină Dentară 

(durata – 6 ani)
II. Specializarea Tehnica Dentară 

(durata – 3 ani)
III. Doctorat (durata – 4 ani)
Facultatea de Medicină Dentară 

are în componenţă toate specializările 
posibile domeniului: Medicină Dentară, 
Tehnică Dentară.

Baza materială

Facultatea beneficiază de următoarele 
spaţii de învăţământ: Str. Ilarie 
Voronca Nr. 7, sediul administrativ 
şi de conducere, decanatul, unde îşi 
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desfăşoară activitatea disciplinele: 
Prevenţie oro-dentară, Pedodonţie, 
Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială, 
Radiologie dentară, Sănătate Publică 
Oro-dentară, Metodologia cercetării 
ştiinţifice, Management, Diagnostic 
oro-dentar şi ergonomie; Str. Corbului 
Nr. 2A, unde se desfăşoară activitatea 
următoarelor discipline: Odontologie, 
Endodonţie, Tehnologia punţilor 
dentare şi a protezelor, Implantologie, 
Ocluzologie, Patologie orală, Reabilitare 
orală, Urgenţe oro-dentare; Str. Ştefan 
cel Mare Nr. 133 unde îşi au sediul 
disciplinele de Protetică dentară fixă 
şi mobilă, Parodontologie şi Estetica 
dento-facială. Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Constanţa unde îşi au sediul 
disciplinele Chirurgie şi anesteziologie 
generală, Chirurgie OMF; Aleea 
Universităţii Nr.1, Campus II unde se 
află disciplinele preclinice: Anatomie, 
Biochimie, Biologie celulară, Histologie, 
Fiziologie, Microbiologie, Imunologie, 
Biofizică, Biostatistică şi Informatică 
Medicală, Morfologia aparatului dento-
maxilar.

Disciplinele clinice de medicină 
generală îşi desfăşoară activitatea în 
Splitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Constanţa. 

Spaţiile de învăţământ au o suprafaţă 
totală de 6.342 metri pătraţi cu o dotare de 
140 unituri dentare, 51 unităţi de tehnică 
dentară, 3 laboratoare de radiologie, 
120 de calculatoare. Toate disciplinele 
au aparatură de ultima generaţie şi sunt 
complet informatizate, studenţii având 
posibilitatea înregistrării fişelor şi 
manoperelor efectuate pacienţilor aflaţi 
în tratament având, în acelaşi timp, acces 
prin internet la sursele de documentare 
din domeniu.

Rezultate notabile în activitatea 
facultăţii

O realizare în premieră în 
învăţământul medico-dentar românesc 
a fost înfiinţarea Centrului social de 
asistenţa medico-dentară în Str. Corbului 
Nr. 3 la 1 octombrie 2005, având drept 
principale obiective:

Tratarea afecţiunilor medico-dentare 
la persoanele defavorizate din punct de 
vedere social;

Asigurarea pregătirii viitorilor medici 
dentişti, a competenţelor necesare pentru 
prevenirea, diagnosticarea şi tratarea 
afecţiunilor sistemului dento-maxilar;

Pregătirea suplimentară pentru 
integrarea profesională a tinerilor 
absolvenţi fără loc de muncă în vederea 
inserţiei lor profesionale;
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Desfăşurarea activităţii practice 
a studenţilor la specializarea tehnică 
dentară prin efectuarea lucrărilor 
protetice pentru persoanele defavorizate.

Facultatea de Medicină Dentară are 
centre de cercetare şi editează singura 
revistă acreditată în domeniul Medicinei 
Dentare cotată CNCSIS B+. Revista 
“Oral Health and Dental Management 
in the Black Sea Countries” promovează 
rezultatele cercetării colectivelor 
noastre şi este indexată în baza de date 
internaţională MEDLINE/PUBMED.

Membrii corpului academic au 
câştigat în ultimii 5 ani peste 30 granturi 
finanţate naţionale şi internaţionale.

Inserţia absolvenţilor pe 
piaţa muncii

Conţinutul planului de învăţământ 
şi structura programelor analitice ale 
fiecărei discipline, metodele şi mijloacele 

universitare de pregătire, au ca obiective 
finale: 
• Specialişti excelenţi în medicina 
dentară, dobândirea competenţelor 
ştiinţifice şi a deprinderilor necesare 
specializării aleasă de student, astfel 
încât la sfârşitul celor şase ani de studii 
să poată exercita autonom profesiunea 
de medic dentist atât în tară, cât şi în 
străinătate.
• Cunoştinţe temeinice asupra 
materialelor folosite în medicina dentară.
• Dobândirea unor calităţi morale 
şi a unei deontologii profesionale, 
precum şi abilitatea de lucru în echipă.
• Dobândirea cunoştinţelor de 
informatică, limbi străine necesare 
cercetării şi mobilităţilor studenţeşti, 
informării prin mijloace moderne, 
structurii psihologice adecvate ideii de 
pregătire continuă.
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Facultatea de Ştiinţe Economice
Adresa: Campus, Aleea Universităţii nr.1, Constanta, 900055, România

Telefon:   0241/511040  |  Email: ovidius.stec@gmail.com
Web: www.ovidius-stec.ro

Prezentarea facultății

Prin preocupările permanente 
îndreptate către asigurarea unui 
învăţământ superior de calitate, prin 
eforturile orientate către realizarea 
unui înalt nivel de educaţie şi formare 
profesională, Facultatea de Ştiinţe 
Economice din cadrul Universităţii 
„Ovidius” a dobândit în cei 22 de ani 
de existenţă un loc de prestigiu în 
peisajul academic românesc şi european, 
beneficiind totodată de recunoaşterea şi 
consideraţia profesioniştilor din mediul 
de afaceri local şi naţional.

Învăţământul superior economic din 
Constanţa a luat fiinţă în anul 1990, prin 
introducerea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
a Universităţii „Ovidius” din Constanţa a 
specializărilor Turism-Servicii şi Relaţii 
Economice Internaţionale. Ulterior, 
cele două specializări au fost cuprinse, 
până în anul 1995, în cadrul Facultăţii 
de Matematică şi Ştiinţe Economice. În 
anul universitar 1995-1996 a avut loc 
legalizarea oficială a titulaturii de astăzi a 
Facultăţii de Ştiinţe Economice,  aceasta 
devenind unitate distinctă în cadrul 
Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

În perioada ce a urmat, pentru 
a răspunde provocărilor mediului 
economico-social, oferta educaţională 
a Facultăţii de Ştiinţe Economice s-a 
îmbogăţit cu noi specializări precum 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
– în 1997, Finanţe şi Bănci – în 2003, 
Marketing – în 2005, Management – în 
2008 şi Economia Firmei - în 2011. 

Astfel, raţiunea de a funcţiona, la 
Universitatea Ovidius din Constanţa, a 
unei Facultăţi de Ştiinţe Economice, a 
fost încă de la început şi rămâne aceea 
de a forma, în spiritul economiei de 
piaţă, specialişti cu o bună pregătire 
teoretică şi practică, capabili să 
planifice, să evidenţieze, să controleze 
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şi să influenţeze dimensiunea valorică a 
bunurilor şi a serviciilor, apţi să conducă 
în viitor activităţi economice de mare 
anvergură.

Diversificarea ofertei educaţionale, 
îmbunătăţirea procesului de învăţământ, 
perfecţionarea cadrelor didactice precum 
şi existenţa unei echipe manageriale cu 
oameni tineri şi ambiţioşi reprezintă, 
în fapt, elementele-cheie ale succesului 
de care se bucură în prezent facultatea 
noastră, rezultatele acesteia fiind 
remarcabile, inclusiv la nivel academic 
european. 

Facultatea de Ştiinţe Economice 
este preocupată să asigure viitorilor 
economişti un profil mai larg, în ceea ce 
priveşte pregătirea lor, cerută de nevoile 
economice prezente. 

Perioada de studii urmată, fie ea de 
licenţă sau de masterat are dezideratul 
ca absolvenţii care îşi vor finaliza 

studiile să fie familiarizaţi şi să cunoască 
problematica complexă a modului de 
lucru folosit în acest domeniu. 

Din acest motiv, planul de învăţământ 
pe care Facultatea de Ştiinţe Economice 
îl propune studenţilor a fost realizat 
şi mereu perfecţionat astfel încât 
acesta să răspundă cerinţelor unei 
pregătiri specifice, dar şi cu planurile 
de învăţământ sugerate de alte foruri 
academice. Astfel, studenţii facultăţii 
beneficiază de contribuţia redutabilelor 
noastre cadre didactice şi au toate şansele 
să devină specialişti cu o bună pregătire 
teoretică şi practică, capabili în viitor să 
conducă activităţi economice de mare 
anvergură. 

În prezent, cursurile facultăţii sunt 
urmate de aproximativ 4.000 de studenţi 
şi masteranzi, atraşi de o ofertă de studiu 
generoasă, corelată permanent cu nevoia 
socială şi tendinţele înregistrate în 
evoluţia mediului economico-social al 
regiunii.

Cadrele didactice ale facultăţii 
constituie o echipă de specialişti 
caracterizată prin profesionalism, 
competenţă şi entuziasm, calităţi care le 
permit să călăuzească studenţii pe drumul 
formării şi perfecţionării profesionale.

Calitatea pregătirii teoretice şi 
practice, cunoştinţele şi competenţele 
dobândite sunt argumente care permit an 
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de an absolvenţilor facultăţii noastre să 
se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii 
şi să onoreze cerinţele profesiei de 
economist.

Pentru toţi acei tineri absolvenţi de 
liceu entuziaşti, îndrăzneţi şi motivaţi 
să devină economişti de succes, pentru 
cei preocupaţi de lărgirea orizontului 
cunoaşterii, Facultatea de Ştiinţe 
Economice din Universitatea „Ovidius” 
vă aşteaptă să construim împreună 
viitorul!

Oferta educaţională

Specialiştii în economie, absolvenţii 
de astăzi, sunt pregătiţi să facă faţă unui 
mediu competitiv, în care criteriile sunt 
date de eficienţă, calitate, dinamism, 
aşa cum sunt reclamate de societatea 
viitorului. Disciplinele de specialitate 
au fost actualizate, în conformitate cu 
cerinţele pieţei locale şi naţionale ale 
forţei de muncă, de modalităţile de 
operare ale economiei moderne.

Oferta educaţională a FSE include în 
cadrul studiilor de licenţă 6 domenii şi 
7 specializări, iar în cadrul studiilor de 
masterat, 4 domenii şi 11 specializări. 

Conform ierarhizării programelor 
de studiu organizate de universităţile 
acreditate din sistemul naţional de 
învăţământ în anul 2011, domeniul 

Administrarea Afacerilor din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice a 
Universităţii Ovidius se află în categoria A.

SPECIALIZĂRI LA LICENŢĂ – 
ZI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ 
(ID) 

DoMENIuL: ADMINISTRAREA 
AfACERILoR

Specializarea: Economia 
Comerţului, Turismului şi Serviciilor– 
specializare acreditată

(cursuri de zi şi învăţământ la 
distanţă) 

Studii de licenţă: 3 ani

Competenţe dobândite:
-proiectarea şi conducerea procesului 

specific administrării afacerilor;
-cunoaşterea şi analiza mediului de 

afaceri, identificarea oportunităţilor şi 
riscurilor specifice activităţilor derulate 
în sectorul terţiar al economiei;

-dezvoltarea capacităţii de a elabora 
un plan de afaceri.

Funcţii (ocupaţii): economist, 
şef agenţie turistică, administrator 
de hotel şi restaurant, coordonatori 
programe turistice, specialişti cu funcţii 
administrative şi comerciale etc.

Specializarea: Economia Firmei – 
autorizată (cursuri de zi) 
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Studii de licenţă: 3 ani
Competenţe dobândite:
-proiectarea sistemului de conducere 

a firmei;
-cunoaşterea mecanismelor specifice 

procesului de producţie şi desfacere;
-elaborarea de lucrări de analiză 

statistică, economico-financiară, de 
optimizare a activităţii economice din 
cadrul firmei/întreprinderii/organizaţiei;

-culegerea, prelucrarea şi analiza 
de date specifice activităţii firmei/
întreprinderii/organizaţiei. 

Funcţii (ocupaţii): profesor în forme 
de învăţământ adecvate; economist 
execuţie; consultant pe probleme 
economice generale şi/sau specifice; 
expert evaluator în organisme regionale 
naţionale şi internaţionale etc.

DoMENIuL: ECoNoMIE ŞI AfACERI 
INTERNAŢIoNALE

Specializarea: Afaceri Internaţionale 
– acreditată (cursuri de zi şi învăţământ 
la distanţă) 

Studii de licenţă: 3 ani
Competenţe dobândite:
-cercetarea şi analizarea mediului 

internațional de afaceri, identificarea 
oportunităţilor şi riscurilor în afacerile 
internaţionale;

-cunoaşterea mecanismelor specifice 
procesului de negociere, contractare şi 
desfăşurare a afacerilor internaţionale;

-cunoaşterea uzanţelor în afacerile 
internaţionale, cunoaşterea şi 
aplicarea reglementărilor în probleme 
internaţionale.

Funcţii (ocupaţii): economist; 
referent economist; referent de 
specialitate; asistent manager; funcţionar 
public; lucrător vamal; inspector vamal; 
asistent comercial; jurnalist pe probleme 
de specialitate; translator de specialitate, 
referent relaţii externe.

DoMENIuL: CoNTAbILITATE

Specializarea: Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune – acreditată

(cursuri de zi şi învăţământ la 
distanţă) 

Studii de licenţă: 3 ani
Competenţe dobândite:
-organizarea şi conducerea 

contabilităţii financiare şi de gestiune 
în cadrul organizaţiilor economice, 
instituţiilor publice, instituţiilor 
financiar-bancare etc.;

-organizarea şi utilizarea sistemelor 
informatice de gestiune;

-elaborarea şi analizarea raportărilor 
financiare la nivel de organizaţie, 
cunoaşterea atribuţiilor specifice şi 
exercitarea sarcinilor privind controlul şi 
auditul financiar.

Funcţii (ocupaţii): economist 
contabil; profesor de contabilitate şi 
informatică economică (liceu); analist 
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programator; şef de compartiment 
financiar – contabil.

DoMENIuL: fINANŢE

Specializarea: Finanţe şi Bănci – 
acreditată (cursuri de zi şi învăţământ la 
distanţă) 

Studii de licenţă: 3 ani
Competenţe dobândite:
-cunoaşterea şi analizarea mediului 

financiar-bancar;
-organizarea şi conducerea activităţii 

financiare specifice diferitelor organizaţii 
economice şi instituţii publice; 
conducerea şi derularea operaţiunilor 
specifice instituţiilor financiar-bancare, 
bursiere, de credit şi asigurări;

-cunoaşterea atribuţiilor şi exercitarea 
sarcinilor specifice controlului financiar.

Funcţii (ocupaţii): economist în 
domeniu; operator front-office; agent de 
servicii financiare; referent în domeniu; 
controlor de gestiune; administrator de 
cont; operator de trezorerie; alte ocupaţii 
posibile în domeniu.

DoMENIuL: MARkETINg

Specializarea: Marketing - acreditată 
(cursuri de zi)

Studii de licenţă: 3 ani
Competenţe dobândite:
-cunoaşterea metodelor, tehnicilor şi 

instrumentelor de cercetare a mediului 
de afaceri; culegerea, prelucrarea 
şi analizarea informaţiilor necesare 

fundamentării deciziilor de marketing;
-fundamentarea planurilor de 

marketing, implementarea programelor 
de marketing;

-gestionarea portofoliilor de produse, 
elaborarea politicii de preţ, proiectarea 
şi gestionarea activităţii de distribuţie, 
dezvoltarea capacităţii de a coordona 
şi utiliza instrumentele şi tehnicile 
promoţionale.

Funcţii (ocupaţii): economist; 
asistent de marketing; responsabil de 
produs; consultant vânzări; reprezentant 
vânzări; responsabil export; responsabil 
import; responsabil achiziţii; responsabil 
de acţiuni promoţionale; proiectant 
materiale publicitare; planificator media 
publicitară; operator studii de piaţă, 
analist de date; responsabil relaţii cu 
clienţii.

DoMENIuL: MANAgEMENT

Specializarea: Management - 
autorizată (cursuri de zi)

Studii de licenţă: 3 ani
Competenţe dobândite:
-organizarea şi coordonarea activităţii 

organizaţiilor economice, optimizarea 
sistemelor şi proceselor de fabricaţie;

-gestionarea resurselor 
întreprinderilor;

-elaborarea programelor de producţie.
Funcţii (ocupaţii): manager 

întreprinderi mici şi mijlocii; economist 
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resurse umane; asistent manager; 
economist achiziţii şi logistică; auditor 
intern; manager de prima linie; profesor 
gimnaziu; asistent cercetător.

SPECIALIZĂRI LA MASTER
MASTERATE DE CERCETARE - 

acreditate

DOMENIUL: ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Specializarea: Administrarea 
Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii 

DOMENIUL: ECONOMIE ŞI 
AFACERI INTERNAŢIONALE 

Specializarea: Administrarea 
Afacerilor Internaţionale 

DOMENIUL: CONTABILITATE
Specializarea: Contabilitatea şi 

Auditul Afacerilor

D O M E N I U L : 
FINANŢE

S p e c i a l i z a r e a : 
Finanţe Corporative şi 
Bănci

M A S T E R A T E 
PROFESIONALE - 
acreditate

DOMENIUL: ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

Specializarea: Asigurarea Calităţii 
în Afaceri 

Specializarea: Administrarea şi 
Auditul Proiectelor de Afaceri

Specializarea: Administrarea 
Afacerilor în Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii

• 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

• stagiu de pregătire: 3 săptămâni 
pe an universitar în cadrul lUP/Universite 
D’Auvergne Clermont 1- Franţa
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D O M E N I U L : 
ECONOMIE ŞI AFACERI 
INTERNAŢIONALE

Specializarea: Politici 
Europene de Dezvoltare 
Regională

S p e c i a l i z a r e a : 
Managementul Riscului în 
Afaceri Internaţionale

D O M E N I U L : 
CONTABILITATE

Specializarea: Tehnici 
Contabile şi Financiare pentru Gestiunea 
Afacerilor 

DOMENIUL: FINANŢE
Specializarea: Pieţe de Capital

Rezultate notabile în 
activitatea facultăţii

Facultatea de Ştiinţe Economice din 
Universitatea „Ovidius” Constanţa a 
adoptat „Procesul Bologna” pe două 
cicluri de studii: licenţă (3 ani) şi 
masterat (2 ani).

Conform „Procesului Bologna”, 
diplomele universitare sunt recunoscute 
în toată Europa, iar sistemul de credite 
transferabile facilitează mobilitatea 
studenţilor între universităţile din ţară şi 
din străinătate.

Studenţii cu merite deosebite din 
Facultatea de Ştiinţe Economice pot 
beneficia de burse de studii şi stagii de 
practică la universităţi partenere.

Preocupată permanent de asigurarea 
unui învăţământ universitar de calitate, 
de facilitarea procesului de integrare 
în circuitul european, din dorinţa de 
a contribui la lărgirea orizontului de 
cunoştinţe al studenţilor şi al masteranzilor 
săi precum şi la perfecţionarea activităţii 
cadrelor sale didactice, Facultatea de 
Ştiinţe Economice a încheiat parteneriate 
academice cu mai multe universităţi din 
străinătate, după cum urmează:

-Universitatea de Studii din Salerno, 
Italia;

-Universitatea Clermont Ferrand, 
Franţa;
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-Universitatea Cartagena, Spania;
-Universitatea Tietgen, Danemarca;
-Universitatea Leuven, Belgia.

Totodată, Facultatea de Ştiinţe 
Economice este parteneră în Proiectul 
Tempus IV MODEP, având drept 
contractor Universite d’Auvergne 
Clermont Ferrand, Franţa, proiect la 
care mai participă în calitate de parteneri 
Universitatea de Vest din Timişoara, 
Universitatea din Porto, Portugalia, iar 
în calitate de beneficiari, universităţi din 
Maroc (El Jadida), din Ucraina şi din 
Republica Moldova.

Baza materială 

Activităţile didactice şi de cercetare 
se desfăşoară în spaţiile situate în 
Campusul Universitar (Campus, Aleea 

Universităţii nr. 1, Constanţa, 900055) şi 
în sediul situat în strada Ion Vodă, nr. 58, 
Constanţa, România.

În afara sălilor destinate desfăşurării 
cursurilor şi seminariilor, Facultatea 
de Ştiinţe Economice dispune de 
laboratoare modern amenajate, de o 
bibliotecă şi o sală de lectură. 

De asemenea, studenţii pot beneficia 
de spaţii de cazare în cămine moderne si 
confortabile.

În vederea desfăşurării activităţilor 
sportive, de recreere şi întreţinere a 
condiţiei fizice, studenţii Facultăţii de 
Ştiinţe Economice au acces la spaţiile 
existente în cadrul bazei sportive a 
Universităţii „Ovidius” din Constanţa.
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Facultatea de Istorie și Științe Politice
Adresa: Aleea Universităţii, nr. 1, Constanţa, 900697

Tel./Fax: 0241-671448  |   Adresă web: www.ispovidius.ro
E-mail: istorie@univ-ovidius.ro  |   istorie_constanta@yahoo.com

Prezentarea facultății

În perioada 1990-1992, programul 
de studii de licenţă Istorie a funcţionat 
în cadrul Catedrei de Litere şi Istorie 
din Facultatea de Litere şi Istorie, 
devenită ulterior Facultatea de Litere, 
Istorie, Drept şi Teologie. Din anul 
universitar 1992-1993 a fost înfiinţată 
Catedra de Istorie şi Ştiinţe Socio-
Umane. Din anul universitar 1995-
1996, conform Ordinului Ministrului 
Educaţiei            nr. 4620/1994) s-a 
înfiinţat Facultatea de Istorie şi Ştiinţe 
Administrative, specializarea ISTORIE 
primind acreditarea prin  H.G. nr. 
568/28.07.1995.

Decizia Senatului Universităţii 
Ovidius Constanţa, confirmată de  H.G. 
nr. 410 din 25.04.2002, publicată în 
„Monitorul Oficial”  nr. 313 din 13 mai 
2002, a condus la înfiinţarea Facultăţii de 
Istorie.

Conform Hotărârii Senatului 
Universităţii Ovidius Constanţa nr. 32 
din 24.03.2005, Facultatea de Istorie a 
devenit Facultatea de Istorie şi Ştiinţe 
Politice.

Oferta educațională
Studii de licenţă: 

Specializări:
Istorie - acreditată conform  H.G. nr. 

568/28.07.1995; reacreditată conform 
deciziei Consiliului A.R.A.C.I.S. 
4884/5.05.2011;

Ştiinţe Politice - acreditată conform 
deciziei Consiliului A.R.A.C.I.S. nr.   
6784/24.06.2010 

Relaţii Internaţionale şi Studii 
Europene - autorizată conform deciziei 
Consiliului A.R.A.C.I.S. nr. 2537 
/15.05.2007;
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Studii de securitate – autorizată 
conform deciziei Consiliului 
A.R.A.C.I.S. nr. 5749 /16.06.2009.

Studii de masterat:

Antropologie şi istorie europeană 
- acreditat conform deciziei  Consiliului 
A.R.A.C.I.S. nr. 4557/27.08.2007;

Politică mondială şi europeană 
- acreditat conform deciziei 
Consiliului A.R.A.C.I.S. nr. 
4557/27.08.2007;

Relaţii internaţionale în  
secolele XIX-XXI. Istorie 
şi diplomaţie - acreditat 
conform Legii nr. 250 /30 
iunie 2009, publicată în 
„Monitorul Oficial”, nr. 462 / 
3 iulie 2009; 

M a n a g e m e n t u l 
instituţiilor de cercetare 
istorică şi socio-politică - 
acreditat conform Legii nr. 
250 /30 iunie 2009, publicată 
în „Monitorul Oficial”, nr. 462 / 3 iulie 
2009.

Specializări pentru studii de 
doctorat:

Conform O.M.Ed.C. nr. 
4843/01.08.2006 Școala Doctorală are 
două direcţii de specializare: 

- Istorie veche  – prof.univ.dr. Petre 
Roman;

- Istoria contemporană – prof. 
univ. dr. Valentin Ciorbea; prof. univ. dr. 
Gheorghe Buzatu. 

Bază materială  

Activitățile didactice ale Facultății de 
Istorie și Științe Politice se desfășoară în 

Campusul Universității Ovidius, corp A, 
dispunând de săli de cursuri și seminarii, 
a căror capacitate variază între 25-70 
de locuri. În afara fondului documentar 
pus la dispoziție, Facultatea beneficiază 
de un bogat material – cărți, volume 
de documente, reviste de specialitate 
– în total peste 4.000 de titluri, aflat în 
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Biblioteca Centrului de Studii şi Cercetări  
ale Istoriei şi Civilizaţiei Zonei Mării 
Negre (secolele XIX-XXI) și Biblioteca 
Centrului de Studii Eurasiatice.

Rezultate notabile în activitatea 
facultății 

În cadrul facultăţii îşi desfăşoară 
activitatea trei centre de cercetare:

•	 Centrul de Studii şi Cercetări  
ale Istoriei şi Civilizaţiei Zonei Mării 
Negre (secolele XIX-XXI)

•	 Centrul de Studii Eurasiatice
•	 Clasa Confucius (pentru limbă 

şi cultură chineză)

În cadrul  Centrului de Studii şi 
Cercetări  ale Istoriei şi Civilizaţiei 
Zonei Mării Negre (secolele XIX-XXI) 

(director: prof.univ.dr. Valentin Ciorbea) 
au fost editate monografii şi volume de 
studii, alături de numeroase manifestări 
(conferinţe, dezbateri, simpozioane, 
mese rotunde) cu participare naţională şi 
internaţională. 

Centrul de Studii Eurasiatice 
(director: conf.univ.dr. Daniel Flaut) 
editează, din anul 2005, „Revista 
Română de Studii Eurasiatice” şi a reuşit 
să capteze, în scurtul timp derulat de 
la acreditare,  colaborări  generoase cu 
parteneri europeni şi asiatici (Republica 
Populară Chineză, Republica Socialistă 
Vietnam, Japonia, Turcia, Republica 
Azerbaidjan, Turkmenistan, Bulgaria).  

Clasa Confucius (pentru limbă 
şi cultură chineză) (director: prof.

univ.dr. Iolanda Ţighiliu), 
înfiinţată în anul 2010, ca 
urmare a încheierii Acordului 
dintre Institutul Confucius, 
Universitatea „Lucian 
Blaga”, Sibiu şi Universitatea 
Ovidius Constanţa, urmăreşte 
consolidarea relaţiei de 
prietenie între tinerii din 
Republica Populară Chineză 
şi România, prin predarea şi 
învăţarea limbii şi culturii 
chineze. 
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Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară 
şi la nivelul studenţilor, masteranzilor 
şi doctoranzilor în cadrul Cercului de 
Istorie și al Laboratorului de Analiză 
a Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor 
de Securitate „Gheorghe Brătianu” 
(LARISSGB), membrii acestora 
participând la numeroase sesiuni 
științifice din țară (Alba Iulia, Piteşti, 
Oradea, Bucureşti, Iaşi) şi străinătate 
(Chişinău). 

Facultatea de Istorie şi Stiinţe Politice 
editează: „Analele Universităţii Ovidius. 
Seria Istorie, Ştiinţe Politice, Relaţii 
Internaţionale şi Studii Europene”- din 
anul 2004; „Revista Română de Studii 
Eurasiatice”- din anul 2005; „Orizonturi 
istoriografice” – din anul 2010.

Parteneriate 

Facultatea de Istorie şi 
Ştiinţe Politice a încheiat 
acorduri de parteneriat şi de 
colaborare cu facultăţi de 
profil ale universităţilor din 
Bucureşti, Xian (Republica 
Populară Chineză), 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. 

Inserția absolvenților pe 
piața muncii

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice 
pregătește personal didactic pentru 
formele de învățământ preuniversitar 
și universitar, cercetători în arheologie, 
istorie medievală, modernă și 
contemporană, arhiviști, specialiști în 
politologie, diplomație, analiști politici, 
funcționari în administrația locală, 
centrală și europeană etc.
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Facultatea de Farmacie
Adresă: Aleea Universităţii nr. 1, Campus, Corp B, Constanţa

TEL./FAX: 0241-605050  |  E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro
Site: www.pharmaovidius.ro

Prezentarea facultății

Facultatea de Farmacie din cadrul 
Universității Ovidius din Constanța, 
prima facultate de farmacie de pe 
teritoriul dobrogean, înființată în 1990 ca 
secție în cadrul Facultății de Medicină, 
funcționează din anul 2007 cu două 
specializări acreditate: Farmacie și 
Asistență de Farmacie. 

 În cei peste 20 de ani de activitate 
cadrele didactice și conducerea facultății 
s-au preocupat permanent de optimizarea 
procesului de învățământ și adaptarea 
continuă la cerințele pieței muncii și 
exigențele naționale și europene. 

 Admiterea la facultate, toate formele 
de evaluare, examenul de licență și toate 
activitățile se desfășoară conform unei 
metodologii standardizate și adaptate 
specificului fiecărei discipline. 

 Foile de răspuns la toate examenele 
scrise (concurs admitere, examene 
semestriale, examen de licență) sunt 
tipizate și autocopiante: originalul 
rămâne comisiei, iar copia, studentului, 
ilustrând transparența care caracterizează 
întreaga activitate din Facultatea de 
Farmacie. 

 Studenții bugetați, cu domiciliul în 
alte localități, au asigurată cazarea în 
cămine moderne, tip garsonieră, aproape 
de sediul facultății.

Importanța acordată pregătirii 
studenților ca viitori specialiști s-a 
materializat prin mai multe acțiuni: 

 modernizarea Planurilor de 
Învățământ ale celor două specializări: 
Farmacie, reglementată sectorial în UE 
și Asistență de Farmacie, reglementată 
general în UE, conform normelor 
europene în domeniu; 

 optimizarea raportului între 
disciplinele fundamentale și cele 
de specialitate în vederea obținerii 
competențelor generale și profesionale 
specifice profesiei de farmacist și 
respectiv de tehnician de farmacie 
licențiat; 

 încheierea și actualizarea 
contractului de colaborare cu Colegiul 
Farmaciștilor pentru desfășurarea 
practicii de specialitate a studenților 
ambelor specializări: Farmacie, anii I-V, 
și Asistentă de Farmacie, anii I-III;
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întocmirea Programelor Analitice, 
a Caietelor de Practică și a sistemului 
de evaluare a practicii de specialitate 
conform normelor europene pentru 
recunoașterea Licenței obținută de 
absolvenții noștri din România în toate 
țările membre U.E.; 

  încheierea contractului de 
colaborare cu Spitalul CF Port pentru 
desfășurarea lucrărilor practice de 
Semiologie și Patologie Medicală într-un 
cadru adecvat; 

  actualizarea Programelor 
Analitice ale tuturor disciplinelor 
în vederea asigurării conținutului 
disciplinelor fundamentale cu 
cunoștințele de bază necesare studiului 
disciplinelor de specialitate; 

  ridicarea nivelului științific 
și modernizarea metodelor didactice 

de predare în vederea 
însușirii logice, coerente, 
exacte și corecte a tuturor 
cunoștințelor.

Facultatea de Farmacie, 
cu cele două specializări, 
a devenit cunoscută și 
recunoscută în țară și în 
străinătate. Specializarea 
Asistentă de Farmacie a fost 
acreditată de comisia de 
specialitate A.R.A.C.I.S. cu 
grad de încredere ridicat în 

anul 2008, iar specializarea 
Farmacie, în anul 2009, tot cu grad de 
încredere ridicat.

Recunoașterea Diplomelor de 
Licență obținute de studenții din țările 
U.E. la Facultatea de Farmacie este 
rezultatul aplicării legislației române și 
europene pe direcțiile de bază privind 
Planul de Învățământ, Programele 
Analitice și asigurarea cu cadre didactice 
de specialitate.

Managementul democratic, 
participarea activă a cadrelor didactice 
tinere, interesul permanent pentru 
modernizarea și actualizarea procesului 
didactic, dinamismul procesului de 
rezolvare a problemelor curente, fac 
din Facultatea de Farmacie o instituție 
modernă integrată în rândul facultăților 
cu acelaşi profil din ţară şi din Europa.
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Oferta educațională

Domeniul de licență: Sănătate
Specializarea: Farmacie 

(reglementată sectorial în cadrul U. E.)
Durata studiilor: 5 ani 
Statutul profesional: Farmacist
Competenţe generale:
- cunoaşterea adecvată a 

medicamentului şi substanţelor utilizate 
pentru fabricarea medicamentului;

- cunoaşterea adecvată a tehnologiei 
farmaceutice şi a controlului fizic, 
chimic, biologic şi microbiologic 
al medicamentului; cunoaşterea 
adecvată a metabolismului şi efectelor 
medicamentelor, a acţiunii 
toxicelor şi a utilizării 
medicamentelor; cunoştinţe 
adecvate care să permită 
evaluarea datelor ştiinţifice 
privind medicamentul; 
cunoaşterea adecvată 
a condiţiilor legale de 
exerciţiu a activităţilor 
farmaceutice.

C o m p e t e n ţ e 
profesionale:

- eliberarea la 
preţul cu amănuntul a 
medicamentelor care se 

acordă pe bază de prescripţie medicală; 
- eliberarea la preţul cu amănuntul, 
în conformitate cu prevederile legale, 
a medicamentelor fără prescripţie 
medicală; 

- prepararea medicamentelor 
magistrale şi oficiale sau a altor produse 
de sănătate, controlul, depozitarea 
şi eliberarea lor în farmacii deschise 
publicului şi farmaciile de spital; 

- eliberarea medicamentelor de uz 
veterinar; 

- vânzarea de produse cosmetice, 
produse parafarmaceutice, dispozitive 
şi aparatură medicală de uz individual şi 
consumabile pentru acestea, suplimente 
alimentare şi alimente cu destinaţie 

23



specială, plante anodine şi produse pe 
bază de plante anodine, produse de 
puericultură, articole destinate întreţinerii 
igienei personale, echipamente, materiale 
sau produse destinate protecţiei ori 
îmbunătăţirii sănătăţii, produse pentru 
protecţia împotriva bolilor cu transmitere 
sexuală sau cu acţiune contraceptivă, 
produse homeopate, produse destinate 
aromaterapiei, alte produse destinate 
utilizării în unele stări patologice; 

- informarea şi consilierea pacienţilor 
privind utilizarea corectă şi raţională a 
medicamentelor şi întreţinerea stării de 
sănătate; 

- testarea unor parametri biologici cu 
aparatură destinată utilizării individuale 
de către pacienţi, precum şi administrarea 
de vaccinuri, în condiţiile prevăzute prin 
ordin al ministrului sănătăţii publice; 

- fabricarea şi controlul 
medicamentelor; 

- controlul medicamentului într-un 
laborator de controlul medicamentului; 

- depozitarea, conservarea şi 
distribuirea medicamentelor en gros; 

- colaborarea cu medicul pentru 
stabilirea şi urmărirea terapiei 
pacientului; 

- desfăşurarea activităţii de 
farmacovigilenţă; 

- fabricarea, controlul, depozitarea, 
conservarea şi distribuţia produselor 

din plante, suplimentelor nutritive, 
produselor igieno-cosmetice, 
dispozitivelor medicale, medicamentelor 
de uz veterinar, substanţelor farmaceutice 
active şi auxiliare; 

- efectuarea de analize în laboratoare 
de biochimie, de toxicologie şi de igienă 
a mediului şi alimentelor; 

- marketing şi management 
farmaceutic; activităţi didactice sau 
administraţie sanitară

Domeniul de licență: Sănătate
Specializarea: Asistență de Farmacie 

(reglementată general în cadrul U.E.)
Durata studiilor: 3 ani 
Statutul profesional: Tehnician de 

farmacie licențiat 

Competenţe generale: 
- cunoaşterea adecvată a noţiunilor 

de bază despre medicament şi 
substanţele utilizate pentru fabricarea 
medicamentului; 

- cunoaşterea adecvată a noţiunilor 
de bază despre tehnologia farmaceutică 
şi controlul fizic, chimic, biologic şi 
microbiologic al medicamentului; 

- cunoaşterea adecvată a noţiunilor 
de bază despre metabolismul şi efectele 
medicamentelor, a noţiunilor de bază 
despre acţiunea toxicelor şi a noţiunilor de 
bază despre utilizarea medicamentelor;
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- cunoaşterea adecvată a noţiunilor de 
bază despre condiţiile legale de exerciţiu 
a activităţilor farmaceutice.

Competenţe profesionale: 
- eliberarea la preţul cu amănuntul, 

în conformitate cu prevederile legale, 
a medicamentelor fără prescripţie 
medicală; vânzarea de produse 
cosmetice, produse parafarmaceutice, 
dispozitive şi aparatură medicală de 
uz individual şi consumabile pentru 
acestea, suplimente alimentare şi 
alimente cu destinaţie specială, plante 
anodine şi produse pe bază de plante 
anodine, produse de puericultură, 
articole destinate întreţinerii igienei 
personale, echipamente, materiale 
sau produse destinate protecţiei ori 
îmbunătăţirii sănătăţii, produse pentru 
protecţia împotriva bolilor cu transmitere 
sexuală sau cu acţiune contraceptivă, 
produse destinate aromaterapiei, alte 
produse destinate utilizării în unele stări 
patologice; 

- testarea unor parametrii biologici cu 
aparatură destinată utilizării individuale 
de către pacienţi, precum şi administrarea 
de vaccinuri, în condiţiile prevăzute prin 
ordin al ministrului sănătăţii publice;

- ajută farmacistul in toate activităţile 
care ţin de competenţele calificării.

Parteneriate

Practica de specialitate a studenților 
anilor terminali ai ambelor specializări se 
desfășoară în farmacii autorizate pe baza 
unui contract încheiat între Facultatea 
de Farmacie și Colegiul Farmaciștilor 
și a unei Programe analitice adecvate 
la conținut și corespunzătoare la 
numărul orelor. Lucrările de Licență 
ale studenților ambelor specializări se 
elaborează pe parcursul ultimilor doi 
ani de studiu sub îndrumarea cadrelor 
didactice doctori în științe.

Inserția absolvenților

Absolvenţii Facultăţii de Farmacie 
sunt integraţi pe piaţa muncii în domeniul 
pentru care s-au pregătit, în conformitate 
cu competenţele generale şi profesionale 
ale specializării. Dinamica de creştere 
a numărului absolvenţilor ilustrează 
prestigiul Facultăţii de Farmacie 
din cadrul Universităţii Ovidius din 
Constanţa.
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Facultatea de Medicină
Adresa:     Aleea Universităţii, Campus 2 Constanţa, România

Telefon/Fax:     0241- 605000  |  Adresă web:      www.medcon.ro 

Prezentarea facultății

Constanţa, al doilea oraş ca mărime 
al ţării, este un important centru turistic, 
industrial şi cel mai mare port al Mării 
Negre, cu o milenară tradiţie culturală. 
În ultimile decenii oraşul îşi înnobilează 
blazonul, devenind centru universitar. 
Facultatea de Medicină este una dintre 
facultăţile Universităţii Ovidius din 
Constanţa, care şi-a deschis porţile după 
revoluţia din 1989, fiind acreditată de 
către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Parlamentul României.

Cel mai important Forum conducător 
al facultăţii este Consiliul Facultăţii, 
ales de către corpul didactic prin vot 
democratic o dată la 4 ani şi este compus 

din 28 de membri (21 cadre didactice şi 
7 studenţi).

În şedinţele ale Consiliului Facultăţii 
se discută probleme privind educaţia, 
cercetarea ştiinţifică, planurile de 
învăţământ, participarea la congrese 
naţionale şi internaţionale etc.

Fiecare disciplină este îndrumată de 
către un profesor titular care, împreună 
cu celelalte cadre didactice, pune în 
practică misiunile academice: cursurile 
şi lucrările practice, activităţile clinice şi 
de cercetare.

Deciziile importante luate de 
Facultatea de Medicină sunt aprobate 
de Senatul Universităţii Ovidius şi 

de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, legea 
învăţământului universitar 
fiind în concordanţă 
cu celelalte sisteme de 
învăţământ medical din 
Uniunea Europeană. 
 Facultatea de Medicină din 
Constanţa este prima din 
ţară care a adoptat sistemul 
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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, începând 
cu anul 2007, 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. 

Cunoştinţele medicale ale studenţilor 
sunt verificate periodic prin teste scrise, 
probe practice şi bineînţeles examinările 
din cadrul sesiunilor de examene din 
iarnă, vară şi toamnă.

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 Franţa, Italia, Grecia, Suedia, USA şi 
Canada.

Oferta educațională:
Studii de licență:

Specializările: 
Medicină - Studiile au o durată de 6 

ani.
Asistență medicală generală - 

Studiile au o durată de 4 ani.
Balneofiziokinetoterapie și 

recuperare - Studiile au o durată de 3 
ani.

Laborator clinic - Studiile au o 
durată de 3 ani.

Moașe - Studiile au o durată de 4 
ani.

Studii de masterat:

Masterat nou înființat: 
Managementul institutiilor și al 
serviciilor medicale și farmaceutice - 
Studiile au o durată de 2 ani.

Studii de doctorat: 

20 de cadre universitare ale Facultății 
sunt conducători de doctorat.

Rezultate notabile în 
activitatea facultății 

Facultatea de Medicină a organizat 
numeroase manifestări ştiinţifice 
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naţionale şi internaţionale, la rândul 
lor, profesorii noştrii fiind invitaţi în 
multe ţări ale lumii, unde au prezentat  
conferinţe, cursuri şi remarcabile 
comunicări ştiinţifice.

Am organizat la Constanţa, Congrese 
Internaţionale europene sau chiar 
mondiale de Anatomie Clinică, Chirurgie 
şi Radiologie.

O parte din corpul profesoral 
şi din studenţi au efectuat stagii în 
Universităţile de Medicină din Franţa, 
Anglia, Italia, Portugalia, Turcia, SUA.

De asemenea, am colaborat foarte bine 
cu Uniunea Europeană, fiind 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. Profesorii 
noştri sunt membrii ai 
Societăţilor Ştiinţifice 
Internaționale, publică 
articole în revistele 
de specialitate 
recunoscute, facultatea 

noastră având propria sa revistă: “Ars 
Medica Tomitana”. Studenţii noştri 
participă la congrese, la schimburi de 
experienţă şi alte activităţi specifice 
tinerilor, valorificând astfel rezultatele 
obţinute în cadrul cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti. 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.

Parteneriate 

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 
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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. 

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 iniţiat 
din anul universitar 2008-2009, unde 
anual studiază pe o perioadă de 6 luni un 
număr de 2 studenţi;

•	 Palermo – Italia, program care 
a fost iniţiat din anul universitar 2008-
2009, unde anual studiază 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);

•	 Germania unde anual un număr 
de 10 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 662 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 
Arabe Unite, Egipt, Siria, Liban.

În cadrul pregătirii postuniversitare 
facultatea noastră pregăteşte un număr 
de 33 de rezidenţi din alte ţări, în diferite 
specialităţi şi de asemenea un număr de 
38 de doctoranzi.

Amintim, de asemenea, faptul 
că majoritatea cadrelor didactice ale 
facultăţii sunt membri activi ai diferitelor 
asociaţii profesionale internaţionale.

Inserția absolvenților 
pe piața muncii

Majoritatea absolvenților participă 
la examenul național de Rezidențiat, pe 
care îl promovează cu succes. Numeroși 
absolvenți sunt astăzi medici specialiști 
sau primari în toate specialitățile 
medicale.
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Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
B-dul Mamaia nr.124 ,CP 900527, CT  |  Telefon: 0241-606470

www.univ-ovidius.ro/psihologie  |  secretariat_psihologie@yahoo.com

Prezentarea facultății

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei din cadrul Universităţii 
,,Ovidius” din Constanţa este o instituţie 
de învăţământ superior orientată către 
promovarea învăţământului de calitate, 
modern, prin stabilirea unor standarde 
didactice şi de cercetare în conformitate 
cu  normele europene. 

Începând cu anul universitar 1999-
2000, prin Hotărârea Guvernului nr. 535/ 
01.07.1999, în cadrul Departamentului 
de Psihologie şi de Pregătire a 
Personalului Didactic din Universitatea 
,,Ovidius” din Constanţa, 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 necesitate şi realitate în contextul 
socio-economic şi cultural dobrogean. 

Prin HG 676/2007, programele 
de studii de licenţă Psihologie si 
Psihopedagogie specială au fost 
acreditate cu calificativul Încredere.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1710 
din 15.07.2005, Facultatea de Psihologie 
şi Ştiinţele Educaţiei îşi lărgeşte oferta 
educaţională prin înfiinţarea specializării 
Asistenţă socială, forma de învăţământ 
zi, acreditată prin decizia ARACIS nr. 
9225/04.10.2011.

Prin lichidarea Colegiului de 
Institutori, formă de învăţământ de scurtă 
durată, se înfiinţează, specializarea 
Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar, acreditată în 19.01.2004 cu 
nr.RCS079/2863A şi supusă evaluării 
periodice în anul 2010 prin HG 
nr.7894/12 august 2010.

În conformitate cu art. 193 din 
Legea Educației Naționale și a HG 
789/2011, Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului 
a stabilit ierarhizarea programelor 
de studii pentru anul universitar 
2011-2012. Programele de studii 
de licenţă organizate de Facultatea 
de Psihologie si Științele Educatiei 
pe domeniile Psihologie, Ştiinţele 
Educaţiei şi Asistenţă socială au 
fost incluse in categoria B.
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Oferta educaţională

În conformitate cu prevederile Legii 
nr.288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare pe 3 cicluri, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei oferă 
următoarele Programe de studii de 
licenţă:

Domeniul Psihologie:
•	 PSIHOLOGIE: forma de 

învăţământ: zi- durata studiilor –3 ani-
180 credite

Domeniul Ştiinţele Educaţiei:
•	 P S I H O P E D A G O G I E 

SPECIALĂ-forma de învăţământ: zi- 
durata studiilor –3 ani-180 credite

•	 P E D A G O G I A 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI 
PREŞCOLAR- forma de învăţământ: 
zi- durata studiilor –3 ani-180 credite 

Domeniul Asistenţă socială:
•	 ASISTENŢĂ SOCIALĂ: 

-forma de învăţământ: zi- durata studiilor 
–3 ani-180 credite

Programe de studii de masterat:
Domeniul Psihologie:
•	 Psihologie sportivă
•	 Psihologie militară
•	 Psihodiagnoza complexă a 

personalităţii
Domeniul Ştiinţele Educaţiei: 
•	 Educaţie incluzivă

•	 Terapii de compensare în 
tulburările de comunicare

•	 Management educațional
•	 Educaţie timpurie
•	 Strategii de comunicare şi 

învăţare eficientă pentru învăţământul 
primar

•	 Didactici aplicate-matematică
•	 Didactici aplicate-religie
•	 Didactici aplicate-istorie 

            Corpul profesoral al Facultăţii 
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei este 
organizat în 3 departamente după cum 
urmează: Departamentul de Psihologie 
si Asistenţă Socială, Departamentul 
de Ştiinţele Educaţiei, Departamentul 
Didactic.

Baza materială

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei îşi desfăşoară activitatea în 
spaţii de învăţământ şi cercetare situate 
în Sediul Universităţii de pe B-dul 
Mamaia nr. 124, şi Campusul nou 
dispunând de laboratoare specializate: 
Laborator Psihopedagogie specială, 
Laborator Psihologie, Laborator 
Psihologie experimentală, Laborator 
Psihodiagnostic, Cabinet metodică, 
Laborator Informatică o sală de Educaţie 
fizică. Acestea sunt dotate cu aparatură 
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psihotehnică, echipamente, baterii de 
evaluare psihodiagnostică şi socială. 

Un obiectiv comun şi constant 
urmărit pe toată durata studiilor 
universitare îl reprezintă pregătirea 
practică de specialitate a studenţilor 
în vederea formării competenţelor 
acţionale ale profesiunii. Activitatea 
practică are caracter obligatoriu şi 
este concepută în interdependenţă cu 
progresele înregistrate de către studenţi 
în pregătirea teoretică. 

Studenţii Facultăţii de Psihologie 
şi Ştiinţele Educaţiei beneficiază de 
serviciile sociale oferite de Universitatea 
„Ovidius” Constanţa,  prin cantină, 
bază sportivă, cămine studenţeşti. O 
atenţie deosebită este acordată cazării 
studenţilor din afara localităţii.

Rezultate notabile în 
activitatea facultăţii

În vederea familiarizării studenţilor 
cu exigenţele pieţei muncii la nivel 
european, prin intermediul Programului 
Erasmus de mobilităţi studenţeşti, 
anual, un număr de 4 studenţi cu 
rezultate meritorii de la specializările 
Psihopedagogie specială şi Asistenţă 
socială desfăşoară activităţi de practică 
de specialitate cu durata de 3 luni în 
Franţa, în oraşul Brest în colaborare cu 

specialişti din cadrul Institutului pentru 
activităţi sociale şi educaţionale (ITES). 
Colaborările cu organisme locale: 
Direcţia Judeţeană pentru Protecţia 
Copilului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, 
Casa Personalului Didactic, Biblioteca 
Judeţeană ne ancorează în realitatea 
socială a zonei, a cerinţelor de ordin 
informativ şi formativ cărora ne integrăm 
prin acţiuni concrete reprezentate de 
cursuri, conferinţe, simpozioane, mese 
rotunde, întâlniri tematice, sesiuni 
ştiinţifice.

Cercetarea ştiinţifică reprezintă 
o prioritate managerială la nivelul 
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei. Cadrele didactice şi studenţii 
desfăşoară programe de cercetare 
cu caracter aplicativ, optimizator în 
domeniile: pregătirii psihopedagogice 
pentru cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar, consilierii 
psihoeducaţionale şi vocaţionale 
a elevilor, studenţilor, părinţilor, 
cadrelor didactice, integrării sociale 
şi ocupaţionale optime a persoanelor 
provenite din medii socio-culturale 
defavorizate; asistenţei sociale a 
persoanelor în dificultate; creşterii 
potenţialului individual al şomerilor 
pentru ocuparea unui loc de muncă.
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Inserţia absolvenţilor 
pe piaţa muncii

Un număr considerabil de instituţii 
de profil din judeţele: Constanţa, Tulcea, 
Brăila, Galaţi, Călăraşi, Ialomiţa şi nu 
numai, beneficiază de oportunităţile 
oferite de Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei, prin competenţele 
dobândite de către absolvenţii 
programelor de studii, care urmează a fi 
absorbiţi de piaţa muncii.

La sfârşitul ciclului de studii 
universitare de licenţă cu durata 
de 3 ani, absolvenţii Programului de 
studii Psihologie primesc Diploma 
de Licenţiat în Psihologie şi 
competenţele necesare pentru a 
intra în programele de supervizare 
profesională, în raport cu prevederile 
Legii 213 şi reglementărilor Colegiului 
Psihologilor din România. 

Ariile de competenţă dobândite în 
facultate permit practicarea profesiei 
de psiholog în următoarele specializări: 
Psiholog în domeniul psihologiei muncii, 
organizaţionale, transporturilor 
şi serviciilor, Psiholog în domeniul 
psihoterapiei, psihologiei clinice şi 
consilierii psihologice, Psiholog  în 
domeniul educaţiei, Psiholog în 
domeniul securităţii naţionale. 

Absolvenţii Programului de studii de 
licenţă Psihopedagogie specială cu durata 
de 3 ani primesc Diploma de Licenţiat în 
Psihopedagogie specială şi 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 Programului de studii de 
licenţă Pedagogia învăţământului primar 
şi preşcolar cu durata de 3 ani primesc 
Diploma de Licenţiat în Pedagogia 
învăţământului primar şi preşcolar şi pot 
profesa în instituţii de învăţământ de stat 
şi privat în calitate de profesor pentru 
învăţământul primar şi preşcolar.

Absolvenţii Programului de studii 
de licenţă Asistenţă socială cu durata 
de 3 ani primesc Diploma de Licenţiat 
în Asistenţă socială şi 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 Reintegrare şi 
supraveghere socială, ONG-uri, fundaţii.
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Facultatea de Litere
Adresa: Aleea Universităţii nr.1 (Campus), 900472, Constanţa, România

Telefon: 0040/ 241/ 551 773  |  Fax: 0040 241 650444
Email: seclitere@campus.univ-ovidius.ro

Prezentare

Facultatea de Litere continuă 
tradiţia Facultăţii de Filologie, înfiinţată 
în anul 1961. 

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, armeni, 
lipoveni, evrei, germani, bulgari, sârbi, 
albanezi.   

Facultatea de Litere găzduieşte în 
prezent peste 1200 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.

Oferta educațională
Studii de licență:

Specializarea Limba şi literatura 
română - O limbă şi literatură modernă  
(engleză / franceză / spaniolă / italiană  
/ portugheză / germană / turcă) – ZI, 
IFR

Această specializare are o structură 
complexă care constă în combinarea 
limbii şi a literaturii române cu limbi 
şi literaturi moderne: engleză, franceză, 
germană, spaniolă, italiană, portugheză, 
turcă. Prin urmare, misiunea specializării 
o reprezintă formarea şi modelarea 
viitorilor specialişti de limba şi literatura 
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română şi o limbă modernă, care vor fi  
deţinători de cunoştinţe filologice solide.

Competenţe dobândite: cunoştinţe 
teoretice şi practice de limbă şi 
literatură română / o limbă şi literatură 
modernă  (engleză / franceză / spaniolă 
/ italiană  / portugheză / germană / 
turcă), competenţa de a citi, înţelege şi 
comunica în limba modernă studiată, la 
nivel C1, minim B2, conform Codului 
European de Referinţă. 

 Durata studiilor este de 3 ani 
(180 de credite), cu posibilitatea înscrierii 
la studii de masterat (120 credite).

 
Specializările Limba şi literatura 

engleză - O limbă şi literatură 
modernă (franceză / italiană); Limba 
şi literatura engleză - O limbă şi 
literatură modernă (germană / turcă 
/ portugheză) - ZI

În cadrul acestei specializări se 
urmăreşte pregătirea viitorilor specialişti 
de limbă şi literatură engleză şi o limbă 
modernă de largă sau restrânsă circulaţie; 

astfel, studenţii sunt pregătiţi pentru 
oportunităţile care s-au deschis odată cu 
integrarea în Uniunea Europeană, dar şi 
pentru cele de interes regional.

Competenţe dobândite: cunoştinţe 
teoretice şi practice de limbă şi literatură 
engleză / o limbă şi literatură modernă 
(franceză / italiană / germană / turcă 
/ portugheză), competenţa de a citi, 
înţelege şi comunica în limba modernă 
studiată, la nivel C1, minim B2, conform 
Codului European de Referinţă. 

Durata studiilor este de 3 ani (180 de 
credite), cu posibilitatea de continuare 
prin studii de masterat (120 credite).

Specializarea Studii americane - ZI
 Are drept obiectiv formarea 

de specialişti cu o solidă pregătire 
filologică, vorbitori excelenţi de limbă 
engleză, buni cunoscători ai culturii 
şi civilizaţiei americane, precum şi ai 
sistemului economic, politic, social şi 
administrativ american actual.

Competenţe dobândite: cunoştinţe 
teoretice şi practice despre cultura 
americană (limbă, literatură, istorie, 
sistem politic, etc.), competenţa de a citi, 
înţelege şi comunica în limba engleză, la 
nivel C1, minim B2, conform Codului 
European de Referinţă. 

Programul se desfăşoară pe o durată 
de 3 ani (180 de credite) cu posibilitatea 
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de continuare prin studii de masterat 
(120 credite).

Specializările Limba şi literatura 
franceză – O limbă şi literatură 
modernă ( italiană / portugheză); 
Limba şi literatura franceză – O limbă 
şi literatură modernă ( engleză) ZI

În cadrul acestei specializări se 
urmăresc formarea şi modelarea 
viitorilor specialişti de limbă şi literatură 
franceză şi o altă limbă modernă.

Durata studiilor este de 3 ani (180 
de credite), cu posibilitatea înscrierii la 
studii de masterat (120 credite).

Specializarea Limbi Moderne 
Aplicate [LMA] (Engleză - Franceză; 
Engleză – Italiană) ZI

Misiunea acestei specializări (durată 
de studiu 3 ani la forma de învăţământ 
zi - 180 de credite) o reprezintă formarea 
de specialişti cu o largă perspectivă în 
planul social; pe lângă performanţele 
de comunicare în limbile engleză şi 
franceză/italiană, absolvenţii deţin 

cunoştinţe filologice de specialitate şi 
cunoştinţe de economie politică, finanţe, 
contabilitate, marketing şi management, 
drept civil, comunitar şi comercial. 
Astfel, absolvenţii vor putea aplica 
aceste cunoştinţe în alte domenii decât 
învăţământul, care necesită un spectru 
mai larg de pregătire. Ei îşi vor găsi uşor 
un loc de muncă, deoarece pregătirea 
lor multidirecţională le va deschide 
oportunităţi multiple de aplicare a 
cunoştinţelor dobândite în facultate.

Competenţe dobândite: cunoştinţe 
teoretice şi practice în limbile engleză 
şi franceză, competenţa de a comunica, 
traduce şi redacta în / din limba engleză 
şi franceză / italiană studiate la nivel C1, 
minim B2, conform Codului European 
de Referinţă. 

Specializarea Jurnalism - ZI
Unul dintre obiectivele majore ale 

acestei specializări este formarea de 
profesionişti în domeniul jurnalismului 
şi comunicării, cu o solidă pregătire 
lingvistică în una din limbile de circulaţie 
internaţională: engleză şi franceză. 
Specializarea Jurnalism este acreditată 
din anul 2008. Studiile universitare de 
licenţă la specializarea Jurnalism au o 
durată de 3 ani la forma de învăţământ 
ZI (180 de credite) şi pot fi continuate cu 
studii de masterat (120 credite).
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Competenţe dobândite: cunoştinţe 
teoretice şi practice specifice domeniului 
(realizarea de produse jurnalistice / 
media).

Studii de masterat:

•	 Studii de românistică 
•	 Studii anglo-americane 
•	 Limba franceză şi 

plurilingvism în spaţiul european
•	 Comunicare şi discurs 

intercultural în spaţiul european
•	 Traductologie, terminologie, 

comunicare
•	 Jurnalism regional 

Specializări pentru studii de 
doctorat:

Şcoala doctorală din cadrul 
Facultăţii de Litere oferă o pregătire 
ştiinţifică de înaltă ţinută academică în 
domeniul Filologie, pentru următoarele 
specializări: Literatură română, teoria 
literaturii; Literatură britanică şi 
americană; Lingvistică; Lingvistică 
romanică. 

Bază materială  

Toate cursurile şi seminarele, 
precum şi alte activităţi, se desfăşoară 

în modernul Campus 1 al Universităţii, 
dotat cu tot 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.

Inserția absolvenților pe 
piața muncii

Facultatea de Litere participă la 
proiectul „Absolvenţii şi piaţa muncii” 
în baza acordului cadru instituţional de 
colaborare, încheiat de Universitatea 
„Ovidius” Constanţa (colaborator) cu 
UEFISCDI în calitate de beneficiar, 
pentru a monitoriza inserţia pe piaţa 
muncii a absolvenţilor săi. Din rezultatele 
de până acum s-a observat că peste 50% 
dintre absolvenţi urmează studii de 
masterat şi peste 70% sunt angajaţi în 
instituţii de învăţământ.
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Facultatea de Educație Fizică și Sport
Adresa: Str. Căp. Av. Alexandru Şerbănescu 1, Constanța 900470, România,  

Telefon:  40-241-640443  |  Email: fefs_cta@yahoo.com 
Adresă web: www.fefs.ro

Prezentarea facultății

Pentru învăţământul superior 
constănţean, după 1989, în cadrul 
noii universităţi s-a impus înfiinţarea 
unei facultăţi de educaţie fizică şi 
sport. Argumentele care susţineau 
acest imperativ erau: să ofere tinerilor 
absolvenţi de liceu şansa unei calificări 
didactice în domeniu; să reia tradiţia 
secţiei care a funcţionat şi s-a afirmat pe 
plan naţional în perioada 1971-1983; să 
ofere şansa unei calificări universitare 
marilor sportivi ai Constanţei, nume 
impuse în sportul de performanţă 
naţional şi internaţional.

În afara diplomei de licenţiat în 
Educaţie Fizică şi Sport (FEFS), se 
poate obţine carnetul de antrenor în urma 
parcurgerii cursurilor de specializare 
aprofundate în diferite ramuri sportive 
(atletism, gimnastică, sporturi nautice, 
baschet, tenis, fotbal, handbal, volei). În 
cadrul FEFS se poate obţine diplomă de 
licenţă în kinetoterapie prin parcurgerea 
specializării Kinetoterapie şi motricitate 
specială.

FEFS organizează cursuri de 
masterat, Educaţie fizică şi sport şcolar 

şi Performanţă în sport, în urma cărora, 
începând cu anul 1999, Facultatea asigură 
şi formarea continuă pentru profesorii 
din învăţământul preuniversitar. 
Facilităţile oferite se concretizează în: 
cursuri de pregătire şi examinare pentru 
obţinerea definitivatului în învăţământ; 
cursuri de pregătire şi examinare pentru 
obţinerea gradului didactic II şi I; 
module pentru perfecţionarea continuă 
a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar. Oferta facultăţii s-a extins 
începând cu anul 2000 prin organizarea 
cursurilor cu frecvenţă redusă (IFR) 
pentru a veni în întâmpinarea sportivilor 
de înaltă performanţă, marilor campioni 
ai Constanţei şi nu numai.

Oferta educațională
Studii de licență:

•	Domeniul „Educaţie fizică şi sport”, 
Specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă, 
Zi și IFR - 3 ani;

•	Domeniul „Kinetoterapie”, 
Specializarea Kinetoterapie şi 
Motricitate Specială, Zi – 3 ani.
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Studii de masterat:

•	Domeniul „Educaţie fizică şi sport”, 
cu două specializări: 1. Educaţie Fizică 
şi Sport Şcolar; 2. Performanţă în Sport, 
Zi - 2 ani.

Bază materială  

Recunoscând faptul că activitatea 
practică sportivă este dependentă de 
spaţiile existente, facultatea a făcut 
eforturi, ca de la un an la altul, confortul 
şi utilitatea condiţiilor materiale să se 
situeze în proiectele manageriale şi de 
investiţie. În momentul de faţă în afara 
destinaţiilor necesare învăţământului 
teoretic (amfiteatre, săli de seminarii, 
laboratoare) dotările facultăţii cuprind: 
2 amfiteatre, săli de curs/seminar, sală 
de gimnastică, terenuri tenis, terenuri 
minifotbal (suprafaţă sintetică, gazon, 
instalaţie nocturnă), teren baschet 

(suprafaţă sintetică), ambarcaţiuni 
specifice sporturilor nautice, teren 
handbal şi footsal (suprafaţă sintetică), 
teren volei (suprafaţă sintetică). Pe timpul 
iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă 
presurizată (balon). S-a adăugat o sală 
de fitness iar din anul 2011 o sală de 
atletism (5 culoare, 73 m lungime).

Rezultate notabile în 
activitatea facultății 

Începând cu anul 2000, organizarea 
Conferinţei Internaţionale a facultăţii în 
luna mai, ajunsă la cea de-a XII- a ediţie 
(„International Scientific Conference 
„Perspectives in Physical education and 
Sport”) -Al IX-lea Congres al Facultăţilor 
de Educaţie fizică din programul Erasmus 
Socrates European, „Sport in Europe 
international comparisons”, Constanţa, 
23-29 mai, 2005

Dintre obiectivele generale asumate 
în activitatea de cercetare, enumerăm: 
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sesiunile anuale de comunicări şi 
referate, simpozioanele naţionale şi 
internaţionale, editarea de cărţi şi 
cursuri universitare, publicaţia „Ovidius 
University Annals, Series physical 
education and sport/Science, movement 
and health” (www.analefefes.ro), 
revistă de specialitate acreditată B+ de 
C.N.C.S.I.S., cotată internaţional.

Un succes de seamă a fost câştigarea 
unui GRANT – TIP A cu proiectul 
intitulat Dezvoltarea psihomotricităţii 
la copiii instituţionalizaţi, sănătoşi şi 
cu probleme speciale din centrele de 
plasament ale judeţului Constanţa, 
aprobat de C.N.C.S.I.S.

Totodată, Proiectul E-learning 
Fitness, Lifelong Learning Programme, 
proiect european 2010-2013: 
511669-2010-LLP-IT-KA3-KA3MP 
(Stănculescu George, Cecilia Gevat, 
Mirela Damian, Larion Alin) este o 
realizare de succes a facultăţii din ultima 
perioadă.

Alte proiecte în cadrul cărora se 
regăsesc cercetători din cadrul facultăţii 
sunt: 

-Sport and Cultures in Dialogue (Co 
funding Agency: Education, Audiovisual 
& Culture Executive Agency, grant 
no. 2009-4615/001-001, „Europe 
for Citizens”, Uniunea Europeană) 
-membru, conf. univ. dr. Larion Alin.

-Linguasports (511470-LLP-1-
2010-1-DE-KA2-KA2MP) – Comisia 
Europeană, proiect eligibil, nefinanţat- 
membru conf. univ. dr. Larion Alin

-Integrarea socială a populaţiei 
şcolare dezavantajate din România 
prin programe sportive (PN II-ID-
PCE-2008-2), cod 1221, eligibil, 86,25 
puncte – director proiect Prof. univ. 
dr. Gevat Cecilia, membrii: prof. univ. 
dr. Stănculescu George, conf. univ. dr. 
Larion Alin.

Sportivii facultăţii:
· Marin Cristina – multiplă 
campioană mondială - GIMNASTICĂ 
AEROBICĂ
· Pohoaţă Mihaela – multiplă 
campioană mondială - GIMNASTICĂ 
AEROBICĂ
· Porime Tolan Petru/ multiplu 
campion mondial - GIMNASTICĂ 
AEROBICĂ
· 
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· Echipa de handbal campioană 
naţională de 5 ori: Băiceanu Silviu, 
Buricea George, Murtaza Enis, Popescu  
Mihai, Stavrositu Marius, Toma 
Laurenţiu, Nicolae Florin, Stănescu 
Ionuţ Giotoiu Paul, Puşcaşu Ionuţ, Vasile 
George
· Moraru Gabriel – component al 
echipei naţionale de Cupa Davis - TENIS
· Gîlcă Ionela – componentă  a 
echipei naţionale de HANDBAL, locul 2 
Campionat Mondial de Handbal, Rusia 
2005-senioare, 3 titluri de campiona 
naţională, camipoană europeană de 
junioare Germania 1999, campionă 
europeană de tineret, Franţa 2000
· Simona Strungaru – 
Vicecampioană europeană de junioare, 
HANDBAL, Rusia 2003
· Văduva Ramona – campioană 
europeană de tineret, HANDBAL, 
Slovacia 1998
· Stanca Răzvan - component al 
echipei naţionale de RUGBY
· Dobre Gabriel – campion 
mondial universitar – FUTSAL, 
VALENCIA 2010, MILANO 2009, 
vicecampion mondial universitar VIENA 
2008
· Stoica Dumitru Mimi- campion 
mondial universitar – FUTSAL, Valencia 
2010, Milano 2009, vicecampion 
mondial universitar Viena 2008

· Florea Ionuţ - campion mondial 
universitar – FUTSAL, Valencia 2010, 
Milano 2009, vicecampion mondial 
universitar Viena 2008
· Damian Cosmin - campion 
mondial universitar – FUTSAL, Valencia 
2010, Milano 2009, vicecampion 
mondial universitar Viena 2008
· Lupu Robert - campion mondial 
universitar – FUTSAL, Valencia 2010, 
Milano 2009, vicecampion mondial 
universitar Viena 2008
· Gherman Marius - campion 
mondial universitar – FUTSAL, Valencia 
2010, Milano 2009, vicecampion 
mondial universitar Viena 2008
· Şotîrcă Marian - campion 
mondial universitar – FUTSAL, Valencia 
2010, Milano 2009, vicecampion 
mondial universitar Viena 2008
· Resmeriţă Ciprian - campion 
mondial universitar – FUTSAL, Valencia 
2010, Milano 2009, vicecampion 
mondial universitar Viena 2008
· Gîndac Iulian - campion mondial 
universitar – FUTSAL, Valencia 2010
· Porime Tolan Robert – campion 
mondial, GIMNASTICĂ AEROBICĂ
· Ponor Cătălina – campionă 
mondială, olimpică, europeană - 
GIMNASTICĂ
· Carpo Daniel – component al 
echipei naţionale de RUGBY
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· Nicolae Cătălin - component al 
echipei naţionale de RUGBY
· Tecău Horia - component al 
echipei naţionale de Cupa Davis – 
TENIS, Locul 2, Wimbledon 2010 
– dublu masculin seniori, Campion 
Wimbledon 2002,2003 dublu masculin, 
juniori, locul 2 juniori, Australian Open 
2002,2003, locul 1 clasament mondial 
ITF al juniorilor de 18 ani, în 2002
· Lisenco Evelina – locul 1 Cupa 
Europei 1998-2003 - ATLETISM, 
multiplă campionă naţională ATLETISM
· Larion Alin,  locul 1 Cupa 
Europei, 2003, ATLETISM, multiplu 
campion naţional şi balcanic
· Cojocaru Daniel - locul 1 Cupa 
Europei 1998-2003 - ATLETISM, 
multiplu campion naţional şi balcanic- 
ATLETISM
· Kortyan Cosmin-Nicolae, vice 
campion european, SCRIMĂ
· Petreanu Bogdan-Tudor, 
campion european, RUGBY UNDER 
21, 2007 SPANIA
· Alexandra Chirametli – 
campioană europeană TENIS DE MASĂ
· Cristine Spătaru- campioană 
europeană, ATLETISM– TRIPUSALT, 
dublă campionă mondială, ATLETISM 
– LUNGIME.
· Iuliana Necula- multiplă 
campioană naţională si europeana– 

TENIS DE MASĂ
· Oana Zbenghea – vicecampionă 
europeană – GIMNASTICĂ 
ARTISTICĂ
· Halep Simona – finalista 
Wimbledon, juniori
· Mototolea Vali Cătălin  - 
Campionat European RUGBY LOCUL I  
POLONIA U19 2008
· Surdu Anca Claudia –LOCUL 
I Campionat European JUNIORI 
GIMNASTICĂ AEROBICĂ 2007 ; 
LOC II  J.M. SENIORI 2009
· Apostol Adrian Marian – 
campion mondial, RUGBY U20, C.E. 
POLONIA U19
· Bodilcu Ionuţ – BOX C.M. 
JUNIORI 2006, ISTANBUL
· Cătănoiu George Ionuţ – 
campion european, RUGBY UNDER 
21, 2007 SPANIA
· Enache Florin Constantin – 
campion european, RUGBY UNDER 
21, 2007 SPANIA
· Lazăr Filip Emanuel - campion 
mondial, RUGBY U20, C.E. POLONIA 
U19
· GRAUR CĂTĂLIN-ANDREI – 
campion european, RUGBY UNDER.19 
2007 
· Greceanu Anamaria – campion 
mondial, JUNIORI BEIJING 2006,  
LOCUL III MARŞ
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· Ilie Cristina Mihaela – AUR 
campionat european, CANOTAJ,  
NOUA ZEELANDĂ 2010
· Samara Elizabeta- TENIS 
DE MASĂ AUR C.E. JUNIORI 
BRATISLAVA 2007, C.M. JUNIORI 
S.U.A. AUR ŞI ARGINT
· Strutinsky Iulian-Alexandru
· Voicu Ramona Elena – campion 
mondial, JUNIORI AMSTERDAM 2006 
LOCUL I; C.M. JUNIORI BEIJING 
LOCUL I 2007
· Bunescu Ramona – AUR ŞI 
BRONZ GIMNASTICĂ AEROBICĂ 
CAMP. EUROP. PORTUGALIA
· Bujin Cristina Ioana – 
ATLETISM LOC. III, CM JUNIORI 
2005 – MAROC , LOC II CE JUNIORI 
2005 LITUANIA, LOC 2 TINERET CE 
2008
· Mămăligă Valentina – 
CAMPIOANĂ EUROPEANĂ. 
JUNIOARE - TENIS DE MASĂ - 
PRAGA 2005 ; SARAJEVO 2006.
· Sofronie Nicoleta Daniela – 
CAMPIONĂ OLIMPICĂ, ATENA 
LOCUL I  ECHIPĂ, LOCUL II LA SOL
· Ponor Cătălina – campioană 
mondială, olimpică, europeană - 
GIMNASTICĂ
· Florea Răzvan – Multiplu 
campion naţional- ÎNOT, Bronz - 
Jocurile Olimpice Atena 2004, locul 6 

- Jocurile Olimpice Sydney 2000, locul 
2 Cupa Mondială, Berlin 2003,  locul 2 
Campionat European, Madrid 2004, locul 
1-  Cupa Mondială New York 2004.

Parteneriate 

Facultatea Educaţie Fizică şi Sport are 
legături cu peste 20 de universităţi din 
Europa şi din lume în cadrul Programului 
Erasmus, oferind posibilitatea studenţilor 
de a urma cursurile acestor prestigioase 
instituţii în programul de mobilităţi.

Inserția absolvenților pe piața 
muncii

Semnificativ este faptul că absolvenţii 
pot opta la finalul anilor de studiu pentru 
carierele de: profesor de educaţie fizică 
şi sport în învăţământul universitar şi 
preuniversitar; profesor-antrenor în cadrul 
cluburilor sportive şi a liceelor cu program 
sportiv; antrenor în asociaţiile şi cluburile 
sportive de drept public sau privat; 
manager în asociaţiile şi cluburile sportive 
de drept public sau privat; kinetoterapeut.

43



Facultatea de Teologie
Adesă: Aleea Universitatii nr. 1, 900472 Constanța, România

Tel./Fax: 0040/ 241/ 670900  |  Email:  teologie@univ-ovidius.ro

Prezentarea facultății

Şcoala teologică de la Tomis are 
o vechime bimilenară. Nu greşim 
dacă spunem că bazele ei au fost puse 
chiar de către Sfinţii Apostoli Andrei 
şi Filip, cei care au propovăduit şi 
i-au catehizat pentru prima dată pe 
strămoşii noştri dintre Dunăre şi Mare. 
Mesajul Evangheliei a fost, mai apoi, 
rostit şi apărat în bazilicile provinciei 
prin ierarhii, monahii şi preoţii care 
le-au urmat. Sfinţii Ierarhi Bretanion şi 
Theotim I sau monahii provinciei, Sfinţii 
Ioan Casian şi Gherman şi renumiţii 
călugări sciţi sunt produsul acestei şcoli 
şi, în acelaşi timp, învăţători 
ortodocşi recunoscuţi 
şi apreciaţi de Biserica 
universală.

Tradiţia teologică tomitană 
este continuată astăzi între 
Dunăre şi Mare de Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din 
cadrul Universităţii Ovidius 
din Constanţa. Este singura 
instituţie de învăţământ 
teologic superior din 
Dobrogea şi, în acelaşi timp, 

cea mai importantă din zona de sud-
est a României. Aici vă aşteptăm pe 
voi, toţi cei care doriţi să studiaţi sau 
să aprofundaţi dreapta credinţă, sub 
îndrumarea unor cadre didactice de 
specialitate, competente.

Oferta educațională

Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din cadrul Universităţii Ovidius din 
Constanţa acoperă toate programele 
universitare de studiu de licenţă 
din domeniul Teologie acceptate 
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de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului din România şi 
de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române: 

Studii de licență:
Teologie Ortodoxă Pastorală –             

4 ani
Teologie Ortodoxă Didactică –           

3 ani
Teologie Ortodoxă Asistenţă 

Socială – 3 ani

Studii de master: 

Ţinându-se cont de importanţa 
acordată programelor educaţionale de 
masterat în urma reorganizării sistemului 
de învăţământ românesc din ultimii 
ani, la Facultatea de Teologie au fost 
restructurate vechile masterate şi au 
fost înfiinţate altele noi, în conformitate 
cu legislaţia şi normele de calitate 
europene. În anul universitar 2011-
2012, la Facultatea de Teologie sunt în 
derulare opt programe de masterat care 
acoperă toată aria domeniului teologic. 
Prin aceasta, licenţiaţii în Teologie pot 
opta pentru oricare dintre ramurile de 
cercetare ale teologiei pe care doresc să 
le aprofundeze.

Studii Religioase şi Juridico 
- Canonice ale celor trei Religii 
Monoteiste (Mozaică, Creştină şi 
Islamică)

Teologie Practică (Drept Canonic, 
Omiletică, Catehetică, Liturgică şi 
Muzică Religioasă)

Teologie Biblică 
Teologie Sistematică
Teologie Ortodoxă. Strategii de 

comunicare
Istoria Culturii şi Civilizaţiei 

Creştine în Sud-Estul Europei 
Literatură Patristică, Limbi 

Clasice şi Slave
Managementul Turismului Religios

Facultatea de Teologie - „Şcoala 
Doctorală”

În cadrul Facultăţii de Teologie 
a Universităţii Ovidius Constanţa 
îşi desfăşoară activitatea şi Şcoala 
Doctorală, în cadrul căreia Doctoratul 
are două componente: un program de 
pregătire bazat pe studii universitare 
avansate şi un program de cercetare 
ştiinţifică, finalizat prin teza de doctorat. 

Şcoala doctorală este organizată 
pentru doctoratul ştiinţific în 
domeniul fundamental TEOLOGIE. 
Studiile doctorale promovează 
interdisciplinaritatea între subdomeniile: 
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Noul Testament, Vechiul Testament, 
Drept canonic, Morală, Istoria 
filosofiei, Misiologie, Dogmatică şi 
Istoria Bisericii, şi prin cursuri de 
studii avansate şi programe comune de 
cercetare. Conducătorii de doctorat sunt 
profesori cu o recunoaştere naţională 
şi internaţională în domeniul lor de 
cercetare.

Candidaţii care doresc să opteze 
pentru un doctorat în Teologie trebuie 
să fie licenţiaţi şi să aibă o diplomă de 
Masterat în domeniul în care doresc să-şi 
continuie cercetarea sau într-un domeniu 
înrudit cu acesta.

Pentru înscrierea la Şcoala doctorală 
candidaţii trebuie să aibă media de 
absolvire a studiilor de licenţă şi de 
masterat 8,51.

În temeiul Acordului de colaborare cu 
Facultatea de Drept canonic din Toulouse 
(Franţa), doctoranzii de la Specializarea 

Drept canonic vor putea - începând cu 
anul universitar 2011-2012 – să obţină 
dublă diplomare (franceză şi română). 

Baza materială

Cursurile şi seminariile Facultăţii 
de Teologie se desfăşoară în clădirea 
modernă din Campusul Universitar, 
Corpul A. Practica de specialitate 
se desfăşoară, în funcţie de fiecare 
specialitate, în spaţii adecvate: biserici 
(pentru specializarea Teologie Ortodoxă 
Pastorală), şcoli (Teologie Ortodoxă 
Didactică), azile de bătrâni, cămine, 
penitenciare (pentru specializarea 
Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială). 
Cursurile Facultăţii sunt predate în 
conformitate cu standardele actuale 
privind calitatea învăţământului. În 
cadrul orelor de predare sau de seminarii 
este folosită şi aparatură de ultimă 

generaţie: video-proiectoare, 
computere conectate la reţeaua 
de internet. 

Pentru aprofundarea 
cunoştinţelor dobândite în cadrul 
orelor de curs şi de seminar, 
studenţii au la dispoziţie fondul de 
carte al bibliotecii Universităţii, 
cel al Arhiepiscopiei Tomisului 
şi cel al Bibliotecii Municipale 
Constanţa.
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Facultatea de Matematică și Informatică
Adresa: Bd. Mamaia, 124, RO-900527 Constanţa

Telefon: +40-2-41-606424 (secretariat)  |  Fax: +40-2-41-606424
Adresă web:  http://math.univ-ovidius.ro

Prezentarea facultății

Istoria învăţământului superior 
din Constanţa consemnează existenţa 
unei Facultăţi de Matematică începând 
cu anul 1961 în cadrul Institutului 
Pedagogic Constanţa. Numele facultăţii 
a fost schimbat în 1973 în Facultatea 
de Matematică-Fizică şi a funcţionat 
cu acest nume 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. 
Între 1992 - 1995, aceste profile au facut 
parte din Facultatea de Matematică şi 
Ştiinţe Economice. Începând din 1995, în 
cadrul Universității 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 încă din anul 
1995. 

Toate specializările din domeniile de 
licenţă, studiile masterale şi doctorale 

sunt acreditate ARACIS/CNEAA şi sunt 
supuse continuu unui program de calitate 
monitorizat de Universitatea Liberă din 
Berlin, fiind evaluate atent de studenţi 
şi membri ai comunităţii academice din 
România. În anul universitar 2011-2012, 
Facultatea de Matematică şi Informatică 
are înmatriculaţi aproximativ 520 de 
studenţi.

Oferta educațională
Studii de licență:

Domeniul Matematică
Specializări: Matematică și 

Matematică Informatică (acreditate), 
cu durata de 3 ani, adaptate procesului 
Bologna.
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Planurile de învățământ sunt integrate 
în direcțiile actuale de dezvoltare din 
domeniile matematicii și informaticii la 
nivel național și european. Disciplinele 
din planurile de învățământ sunt aceleași 
cu cele oferite de facultăți similare din 
țară și Uniunea Europeană. 

Studiile se încheie cu Diplomă de 
Licențiat în Matematică, specializarea 
Matematică sau Matematică Informatică, 
dupa caz.

Absolvenții specializării Matematică 
Informatică pot susține, după absolvire, 
într-un an suplimentar, toate examenele 
necesare obținerii diplomei de Licențiat 
în Informatică. 

Există posibilitatea continuării 
studiilor în cadrul programelor de 
Master, atât în facultate, cât și în alte 
facultăți din țară sau străinătate.

Domeniul Informatică
Specializare: Informatică 

(acreditată), cu durata de 3 ani, adaptate 
procesului Bologna.

Planurile de învățământ sunt integrate 
în direcțiile actuale de dezvoltare din 
domeniile matematicii și informaticii la 
nivel național și european. Disciplinele 
din planurile de învățământ sunt aceleași 
cu cele oferite de facultăți similare din 
țară și Uniunea Europeană. 

Studiile se încheie cu Diplomă de 
Licențiat în Informatică.

Există posibilitatea continuării 
studiilor în cadrul programelor de 
Master, atât în facultate, cât și în alte 
facultăți din țară sau străinătate.

Studii de masterat:

Domeniul Matematică: Modelare 
Matematică în Finanțe și Analiză 
Economică; Structuri Matematice 
Fundamentale; Matematică Didactică, 
cu o durată de 2 ani

Domeniul Informatică: Medii 
Virtuale Multi-Modale Distribuite; 
Modelare și Tehnologii Informatice; 
Informatica Didactică, cu o durată de 2 
ani.
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Specializări pentru studii de 
doctorat

Există o Şcoală Doctorală, forme 
zi/fără frecvenţă/taxă/fără taxă, cu 
direcţiile: Algebră, Algebră şi Geometrie 
Computaţională (Prof. univ. dr. Mirela 
Ştefănescu, Prof. univ. dr. Viviana Ene), 
Analiză numerică liniară (Prof. univ. dr. 
Constantin Popa) si Analiză (Prof. univ. 
dr. Dumitru Popa).

Bază 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 găsite circa 6000 de cărţi. Studenţii 
beneficiază de săli moderne de studiu 
(cu table melaminate, table inteligente 
şi aparatură multimedia), şi anume 
2 amfiteatre, 4 săli de curs, 5 săli de 
seminarii, 10 laboratoare specializate de 
informatică şi 10 laboratoare de fizică.

Baza sportivă este amplasată pe malul 
lacului Mamaia şi oferă posibilităţi de 
practicare a diferitelor sporturi, incluzând 
yachting, tenis, fotbal, handbal, volei, 
baschet, etc. Facultatea de Matematică şi 
Informatică asigură o formare continuă 

celor interesaţi în a urma o carieră în 
domeniul matematicii sau informaticii. 
Un număr limitat de burse este oferit în 
fiecare an studenţilor merituoşi şi celor ce 
au nevoie de ajutor social. Studenţii pot 
să desfăşoare activităţi cultural-sportive 
la preţuri reduse: sport (la clubul nautic), 
teatru, filarmonică şi operă. Ei se pot 
conecta cu studenţii din întreaga lume, 
prin reţeaua INTERNET a Universităţii, 
dedicată activităţilor didactice, ştiinţifice 
şi culturale.

 
Rezultate notabile în activitatea 

facultății 

„Analele Ştiinţifice ale Universităţii 
Ovidius-Seria Matematică” sunt 
indexate ISI şi reprezintă o revistă de 
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categoria A în baza de date CNCSIS. 
Orarul electronic pe grupe, serii şi 
chiar individual pe fiecare profesor 
permite informarea rapidă a studenţilor 
şi vizitatorilor facultăţii. Facultatea 
beneficiază de programul University 
Management System (UMS) care 
facilitează secretariatul electronic: 
situaţii şcolare, foi matricole disponibile 
online, evidenţa taxelor.

Studenţii beneficiază de o pagină 
web actualizată zilnic din care pot 
obţine toate informaţiile de care au 
nevoie. De exemplu, în avizierul web 
sunt postate toate cursurile, seminariile 
şi laboratoarele în format electronic 
pentru toate specializările şi toţi anii 
de studiu, inclusiv masteratele; 320 de 
note de curs, seminar şi laborator, cea 
mai mare parte redactate pe lecţii, sunt 
la dispoziţia lor din ziua în care devin 
studenţi. Biblioteca electronică şi bazele 
de date achiziţionate, printre care EMIS, 
SpringerLink si J-STORE, deschid 
accesul la alte zeci de mii de cărţi şi 
jurnale în format electronic.

Inserția absolvenților pe piața 
muncii

Absolvenții specializărilor 
Matematică și Matematică Informatică 
au următoarele perspective de angajare:

•	 Profesor de matematică sau 
informatică în învățământulpreuniversitar 
sau universitar;

•	 Matematician sau informatician 
în diverse domenii de activitate: 
economic, industrial, medical, bancar, 
tehnic, proiectare.

Absolvenții specializării Informatică 
au următoarele perspective de angajare:

•	 Programator;
•	 Adminstrator de rețea;
•	 Specialist în baze de date;
•	 Specialist în tehnologii Web;
•	 În cadrul unor:

* Companii software,
* Bănci, societăți de asigurări,
* Medii economice și de afaceri,
* Universități și Institute de 
cercetare;

•	 Profesor de informatică;
•	 Freelancer.
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Facultatea de Arte
Adresa: B-dul Mamaia Nr.124  |  Telefon: 0241.606.484

Fax: 0241.522.152  |  Adresă web: http://www.facultateadearte.ro
E-mail: secr_arte @ yahoo.com

Prezentarea facultății

Înfiinţată prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei Naţionale nr. 3478/26.03.1998, 
Facultatea de Arte din cadrul Universităţii 
“Ovidius” şi-a început activitatea la           
1 octombrie 1998.

Obiective specifice: promovarea 
excelenţei în activitatea artistică şi 
în procesul de cercetare ştiinţifică; 
stimularea competiţiei pentru atragerea 
resurselor financiare; încurajarea 
diversităţii şi accesului la resurse şi 
oportunităţi multiple.

Înfiinţarea Facultăţii de Arte 
completează în mod fericit paleta 
profilelor şi specializărilor Universităţii 

“Ovidius” din Constanţa şi răspunde 
măsurilor de reformă ale educaţiei 
artistice iniţiată de M. E. C.

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 Artă Populară, 
Teatrul Naţional de Operă şi Balet 
„Oleg Danovski”, Teatrul de Stat 
Constanța, Teatrul „Elpis”, alte 
muzee, posturi locale și naționale 
de televiziune (TV Neptun, 
Realitatea TV, Antena 1, Litoral 

TV) şi radio (Radio Constanţa, Radio 
Sky, Radio Contact, Radio Mamaia, 
Radio Doina etc.), redacţii de ziare 
(Cuget Liber, Telegraf, Observator de 
Constanţa, Liderul de Opinie etc.), 
reviste de cultură, biblioteci etc.

Un alt argument important pentru 
apariţia şi dezvoltarea domeniilor şi 
specializărilor din cadrul Facultăţii 
de Arte l-a constituit şi-l constituie, 

51



desigur, existenţa potenţialului uman şi 
a unei baze materiale corespunzătoare 
desfăşurării în condiţii bune a procesului 
instructiv-educativ.

Oferta educaţională

Domeniile Facultăţii  de Arte sunt:
•	 Muzică cu programele de 

licență:  
- „Pedagogie muzicală”
forma de învăţământ – curs de zi, 

durata studiilor 3 ani
- „Interpretare muzicală - canto”
forma de învăţământ – curs de zi, 

durata studiilor 4 ani
Programe masterale :
- „Arta educației muzicale”
- „Arta spectacolului liric”
forma de învăţământ – curs de zi, 

durata studiilor 2 ani

•	 Teatru cu programele de 
licență: 

- „Artele spectacolului (actorie)”                                                  
forma de învăţământ – curs de zi, 

durata studiilor 3 ani
-„Artele spectacolului (coregrafie)”|
Program masteral :
- „Arta actorului de music-hall”
forma de învăţământ – curs de zi, 

durata studiilor 2 ani

•	 Arte vizuale cu programul 
de licență:  

– „Pedagogie - arte plastice si 
decorative”

forma de învăţământ – curs de zi, 
durata studiilor 3 ani

Program masteral :
- „Educația vizuală prin studiul 

peisajului și figurii”
forma de învăţământ – curs de zi, 

durata studiilor 2 ani
Facultatea de Arte este structurată 

într-un departament: Muzică, teatru și 
arte vizuale.

Baza materială

Facultatea de Arte utilizează baza 
materială a Universitaţii „Ovidius” din 
Constanţa dispunând de: amfiteatre, 
săli de curs şi seminar, laboratoare, 
săli de bibliotecă, bază sportivă, centre 
de consultanţă, centre de cercetare, 
cele mai multe spaţii de învăţământ 
fiind situate în Campusul Universitar 
din B-dul Mamaia, toate acestea fiind 
echipate corespunzător pentru a asigura 
o pregătire a tinerilor artişti şi pedagogi 
la cele mai înalte standarde europene. 
Pentru toţi studenţii din alte localităţi 
au fost amenajate cămine studenţeşti 
moderne.
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Spaţiile de învăţământ şi cercetare 
corespund specificului său. Numărul de 
locuri în săli de curs, seminar şi laborator 
este corelat cu mărimea formaţiilor de 
studii (serii, grupe, subgrupe), conform 
normativelor Ministerului Educaţiei. 
Lucrările aplicative la unele discipline 
din planurile de învăţământ se desfăşoară 
în laboratoare dotate cu calculatoare. 

Facultatea de Arte beneficiază de 
următoarele laboratoare și centre de 
cercetare și creație artistică:

- Ministudio de televiziune;
- Studio de înregistrări;
- Laborator de informatică 

muzicală/prelucrare digitală a sunetului;
- Laborator de prelucrare a 

imaginii pe calculator;
- Laborator de cercetare 

muzicologică şi etnomuzicologică;

- Centrul de consultanţă, 
creaţie şi producţie artistică Artensive; 

- Centrul de cercetare şi 
creaţie artistică Adrian Pintea;

- Centrul de informare şi 
documentare multimedia al Facultăţii de 
Arte.

Fondul de carte de specialitate existent 
în Centrul de informare şi documentare 

multimedia al Facultăţii de 
Arte acoperă – în cea mai mare 
parte (şi se îmbogăţeşte an de 
an) – referinţele bibliografice 
recomandate la fiecare disciplină 
din planul de învăţământ. El 
este constituit din tratate de 
specialitate, cursuri universitare, 
cursuri şi caiete de lucrări 
practice elaborate de cadrele 
didactice proprii, colecţii de 
reviste de specialitate etc. Din 
totalul de 2.483 de exemplare, 

797 formează fondul de carte, 748 
partituri, 968 CD-uri şi DVD-uri. La 
acestea se adaugă revistele de specialitate 
pentru fiecare domeniu. De asemenea, 
se află la dispoziţia studenţilor softuri 
şi programe de calculator specifice 
disciplinelor cu profil artistic. Studenţii 
au acces nelimitat la Biblioteca Centrală 
a Universităţii „Ovidius” Constanţa, 
care funcţionează în campusul de pe 
B-dul Mamaia.
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Totodată, pentru desfăşurarea 
normală a procesului de învăţământ 
au fost contactate instituţii de cultură 
reprezentative din judeţul Constanţa, 
care, pe bază de convenţii şi protocoale 
încheiate, asigură realizarea unor 
activităţi aplicative şi de documentare a 
studenţilor în vederea elaborării lucrărilor 
de diplomă precum şi realizarea practicii 
de specialitate.

Rezultate notabile în activitatea 
facultăţii

Una dintre preocupările permanente 
ale Facultăţii de Arte este afirmarea 
naţională şi internaţională în activităţile 
artistice şi de cercetare ştiinţifică.

Activitatea artistică şi de cercetare 
ştiinţifică a Facultăţii de Arte s-a 
materializat şi se materializează în 
continuare printr-o serie de spectacole 
şi proiecte ce acoperă o gamă largă de 
preocupări. Sunt de menţionat, astfel, 
pe plan naţional, temele: „Tragedia 
greacă - Interpretare sau reconstituire 
în spectacolul de teatru, fatalism şi 
determinare”, „Teatru experimental: 
Visul unei nopţi de vară”, de W.  
Shakespeare şi „Pâlnia şi Stamate de 
Urmuz”, Festivalul studenţesc de teatru 
antic „Dobrogea Antică”, „Comicul 
în teatru” – Festival Naţional „Jean 

Constantin”, „Realizarea dramaturgiei 
muzicale cu ajutorul instrumentelor 
neconvenţionale”, „Importanţa spaţiului 
scenic în spectacolul contemporan. 
Doi pe un balansoar”, „Legătura 
muzică – dans – teatru în spectacolul 
coregrafic”, „Singurătatea dansatorului 
în vârtejul teatrului social, singuratatea 
vertiginoasă, totală şi fără milă a 
creatorului”, „Expresionismul în teatru-
dans”, „Structura muzical-coregrafică-
scenografică în dansul contemporan. 
Tablouri dintr-o expoziţie”, „Confluenţa 
artei muzicale româneşti cu cultura 
franceză în perioada interbelică”, „Sunet, 
culoare şi design în structuri ambientale 
destinate învăţământului preuniversitar 
al mileniului III”, „Realizarea unei baze 
de date pentru muzica românească creată 
în perioada 1850 – 2000”, „Folclorul 
dobrogean în contextul culturii populare 
româneşti. Folclorul celorlalte etnii. 
Interferenţe şi convieţuire”, „Undele 
sonore şi componentele lor în sala de 
concert” etc. 

În plan internaţional, se remarcă: 
organizarea Simpozionului internaţional 
pe tema „Învăţământ – cercetare – creaţie” 
(2009), colaborarea cu compozitorul 
Dinu Ghezzo, professor emeritus la 
Universitatea din New York, pe a cărui 
muzică şi împreună cu care s-au realizat 
şi se vor realiza spectacole de teatru şi 
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Interpretare muzicală - canto: 
solist vocal în instituţii de profil muzical; 
artist liric în instituţii de profil muzical; 
profesor de canto în învăţământul 
preuniversitar şi universitar.

Artele spectacolului (actorie): 
actor în instituţii de profil; profesor de 
actorie în învăţământul preuniversitar şi 
universitar.

Artele spectacolului (coregrafie): 
coregraf în instituţii de profil; profesor 
de balet în învăţământul preuniversitar şi 
universitar.

Pedagogie - arte plastice şi 
decorative: profesor de arte plastice 
în învăţământul preuniversitar şi 
universitar; posibilităţi de afirmare în 
domeniul artelor ca membru U. A. P. – 
artist plastic; posibilităţi de colaborare 
şi specializare în toate domeniile artelor 
vizuale (teatru, muzică, film etc), mass-
media, inclusiv management cultural; 
tehnoredactor imagine computerizată.

coregrafie, Simpozionul internaţional 
„Tradiţie şi inovaţie, identitate şi 
globalism în arta contemporană” (2010), 
Festivalul şi concursul naţional „Arta 
populară românească”, Simpozionul 
internaţional „Sincretismul în artă” ş.a.

În prezent, personalul didactic al 
Facultății de Arte  are proiecte de cercetare 
pentru perioada 2008 – 2012; pe lângă 
proiectele interne, o parte din cadrele 
didactice reprezintă partea română într-
un proiect din programul COMENIUS – 
Lifelong Learning Programme – la care 
mai participă colective din 6 universităţi 
din Germania, Scoţia, Spania, Franţa, 
Slovenia, Grecia. Adresa site-ului care 
oferă informaţii referitoare la acest 
program: 

www.e-learning.primarymusic.gr  

Inserţia absolvenţilor 
pe piaţa muncii

Pedagogie muzicală: profesor de 
muzică în învăţământul preuniversitar 
şi universitar; artist liric / instrumentist 
în instituţii cu profil muzical; profesor 
instrument clasele I-VIII în şcolile şi 
liceele de muzică; dirijor cor academic; 
critic muzical, redactor mass-media 
scrisă, TV, Radio. 
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Facultatea de Drept şi Stiinţe Administrative
Aleea Universităţii no.1, Constanţa 

E-mail: drept@univ-ovidius.ro  |  Tel./Fax: +40 241 694330  
Site: www. drept-ovidius.ro

Prezentarea facultății

Prin procesul de învăţământ 
realizat în cadrul Facultăţii de Drept, 
Ştiinţe administrative şi Sociologie a 
Universităţii Ovidius din Constanţa se 
urmăreşte ca viitorii absolvenţi să aibă 
cunoştinţe temeinice de specialitate, 
necesare în practicarea profesiilor de 
jurist, funcţionar administrativ ori 
sociolog. Planul de învăţământ 
şi programele analitice sunt în 
strânsă corelaţie cu cerinţele 
unui învăţământ modern, 
eficient şi de calitate. Astfel, 
întreaga strategie a facultăţii 
pentru perioada 2012-2016 
este orientată spre satisfacerea 
cerinţelor de calitate şi 
competitivitate europene.

Conducerea Facultăţii 
este preocupată permanent 
de valorificarea experienţei 
dobândite în învăţământul universitar 
de specialitate din ţară şi străinătate, 
realizând îmbinarea procesului instructiv 
cu cel al educaţiei generale, pentru ca 
absolvenţii să fie bine pregătiţi şi să 
aibă cultura pe care o reclamă statutul 

de jurist, funcţionar public, asistent 
manager ori sociolog. Pentru a realiza 
aceste obiective, există preocupări 
pentru perfecţionarea procesului de 
instruire teoretică şi practică, pentru 
valorificarea judicioasă a bugetului 
de timp, aflat la dispoziţia studenţilor, 
stimulând prin burse şi premii pe tinerii 

merituoşi la învăţătură, cu preocupări 
privind cercetarea ştiinţifică. Facultatea 
asigură totodată acoperirea necesarului 
de cursuri scrise şi redactate de cadrele 
didactice, la toate disciplinele prevăzute 
în planul de învăţământ. 
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Oferta educaţională

Specializări:
Drept - 4 ani 
Administraţie publică - 3 ani 
Asistenţă managerială şi secretariat -  

        3 ani 
Poliţie comunitară - 3 ani 
Sociologie -3 ani 
Facultatea oferă absolvenţilor 

posibilitatea specializării în cadrul 
masteratelor organizate, creşterea 
numărului acestora oglindind 
dinamismul societăţii româneşti. 

Pentru mai multe informaţii consultaţi 
pagina web a facultăţii: 

www.drept-ovidius.ro

Baza materială

Cursurile, seminariile şi toate 
celelalte tipuri de activităţi de cercetare 

se desfăşoară într-o clădire modernă 
a Campusului Universitar echipată 
corespunzător, astfel încât să ofere 
programe de studii la standarde 
internaţionale: cabinete de drept, ştiinţe 

politice și administrative, sociologie, 
ştiinţe economice şi ale comunicării; 
cabinet şi laborator de criminalistică 
dotat cu aparatură de ultimă generaţie 
analogică şi digitală; laboratoare 
multimedia conectate la Internet; 
biblioteci pentru toate tipurile de studii 
universitare; fotocopiatoare, imprimante, 
videoproiectoare. 

O altă facilitate oferită de către 
Campusul Universitar este sala de 
lectură a Bibliotecii Universitare, unde 
studenţii pot găsi bibliografia necesară 
pentru seminarii şi cursuri.

Totodată, administraţia universităţii 
oferă cazare în cămine  moderne pentru 
toţi studenţii solicitanţi. 
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Rezultate notabile în 
activitatea facultăţii

Pentru a asigura, permanent, un nivel 
competitiv, dinamic al procesului de 
învăţământ, am prevăzut, printre altele, 
realizarea unor schimburi de experienţă 
cu cadre didactice din ţară si străinătate, 
invitând totodată personalităţi din 
domeniul ştiinţei şi al culturii pentru 
a conferenţia la Universitatea Ovidius 
din Constanţa, ceea ce răspunde unor 
nevoi speciale de formare a viitorilor 
absolvenţi în domeniul dreptului şi 
administraţiei publice. 

Cadrele didactice şi studenţii 
facultăţii participă în mod constant la 
conferinţe naţionale şi 
internaţionale prezentând 
concluziile proiectelor de 
cercetare derulate în cadrul 
facultăţii. Stagiile de 
cercetare şi documentare 
derulate de cadrele 
didactice ale facultăţii în 
cadrul unor prestigioase 
institute de cercetare din 
ţară şi străinătate constituie 
metode de perfecţionare şi 
îmbunătăţirea cursurilor 
universitare.

Încă de la înfiinţare s-au dezvoltat 
relaţii academice cu instituţii similare 
din spaţiul european şi american: 
Universităţile din Brest şi Paris, 
Universitatea Bretagne Occidentale, 
Universitatea L’IUT Robert Schumann 
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), 
Universitatea din Miami (Florida - 
SUA), Centrul European de Drept Public 
Atena (Grecia), Georgetown University.
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Facultatea de Ştiinţe ale Naturii și Ştiinţe Agricole
Adresa: Aleea Universităţii nr.1 (Campus, corp B), 900470, Constanţa, România
Telefon: 0241605060  |  Fax: 0241605005  |  Email: contact@stiintele-naturii.ro

Adresă web: www.stiintele-naturii.ro 

Prezentarea facultății

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii 
și Ştiinţe Agricole – una dintre cele 
mai vechi facultăţi din universitatea 
constănţeană - îşi începe activitatea în 
anul 1961, odată cu înfiinţarea Institutului 
Pedagogic Constanţa. Structurată iniţial 
pe profil biologic şi agricol, Facultatea 
de Știinţe Naturale şi Agricole (cum se 
numea atunci) a asigurat pentru aproape 
două decenii cadrele didactice din 
învăţământul gimnazial şi liceal din toată 
Dobrogea. În anul 1971, este înfiinţată o 
secţie de Educaţie Fizică, iar din 1964 
funcţionează o secţie mixtă de Istorie – 
Geografie.

Din primăvara anului 1990, la 
data de înfiinţare a Universităţii 
Ovidius, Facultatea de Știinţe avea în 
componenţă specializările de Biologie, 
Educație Fizică şi Sport, Fizică-Chimie, 
Matematică-Fizică, Relații Economice 
Internaționale şi Turism-Servicii. În vara 
aceluiași an, este înființată specializarea 
de Ecologie şi Protecția Mediului. 
Ulterior, în cadrul facultăţii se înființează 
şi alte specializări: Agricultură – în 1992, 
Chimie - din 1997, Fizică – din 1998, 
Geografie – în 1999, Horticultură – din 
2002. În urma restructurării interne, din 
cadrul facultăţii se desprind secţiile cu 

profil economic şi matematic 
care sunt organizate ca 
facultăţi separate; din anul 
1999, specializările de 
Chimie, Fizică şi Fizică-
Chimie formează o facultate 
separată, iar din 2002 se 
structurează ca facultate 
distinctă şi specializarea de 
Educaţie Fizică şi Sport.

Procesul de învăţământ 
este organizat modular, 
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pe sistemul de credite 
transferabile, aplicat în 
facultate începând cu anul 
universitar 1995/1996. 
Programele analitice ale 
specializărilor asigură o 
pregătire în conformitate 
cu cerinţele actuale ale 
pieţii forţei de muncă. 
Corpul profesoral al 
facultăţii este format din 
cadre didactice cu un 
înalt nivel de pregătire, 
cu activitate recunoscută în domeniile de 
specialitate.

De asemenea, absolvenţii au 
posibilitatea de a-şi continua pregătirea 
sub forma doctoratului, în facultate 
existând conducători de doctorat în 
domeniul Biologie, în felul acesta 
studenții putând urma în cadrul facultății 
ciclul complet de pregătire universitară 
și postuniversitară - 3 ani studii 
universitare, 2 ani studii de master și 
3 ani studii doctorale - în conformitate 
cu prevederile Acordului de la Bologna 
privind învățământul superior în 
Comunitatea Europeană.

Diplomele de licență obținute sunt 
recunoscute pe plan internațional 
datorită aplicării sistemului de credite 
transferabile. Același sistem permite 
mobilitatea studenților între centre 

universitare din țară ca și efectuarea de 
stagii de studiu la universități din alte 
state cu care facultatea întreține relații 
de colaborare - Universite de la Bretagne 
Occidentale de Brest (Franța), University 
of Milwaukee - Wisconsin (SUA).

Oferta educațională
Studii de licență:

1 – Cursuri de zi pentru 
specializările:

•	 Biologie (3 ani) - Acreditat
•	 Ecologie şi protecţia mediului 

– (3 ani) - Acreditat
•	 Ştiinţa mediului – (3 ani) - 

Autorizare de funcționare provizorie
•	 Geografie – (3 ani) - Acreditat
•	 Geografia Turismului – (3 ani) 

-  Autorizare de funcționare provizorie
•	 Agricultura – (4 ani) - Acreditat
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•	 Horticultură – (4 ani) - 
Acreditat cu încredere limitată

2 - Învăţământ cu frecvenţă redusă: 
Agricultură – (4 ani) - Acreditat

 
Studii de masterat:

Studii de masterat acreditate în sistem 
Bologna (2 ani, zi), care polarizează 
anual un număr important de absolvenţi 
ai cursurilor de licenţă.

•	 Conservarea biodiversităţii 
•	 Valorificarea principiilor 

bioactive din plante indigene 
•	 Dezvoltare durabilă în zona 

costieră şi valorificarea ecoturistică a 
spaţiului litoral 

•	 Analiza și evaluarea 
impactului de mediu 

•	 Sisteme de agricultură şi 
monitorizarea zonelor vulnerabile la 
secetă 

•	 Controlul şi monitorizarea 
calităţii produselor agricole 

•	 Agricultură ecologică 

Specializări pentru studii 
de doctorat:

Absolvenții au posibilitatea de 
a-și continua pregătirea sub forma 
doctoratului, în facultate existând o 
școală doctorală în Domeniul Biologie, 

unde activează 6 coordonatori de 
doctorate.

Bază materială:

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii 
și Ştiinţe Agricole dispune de o bază 
materială proprie, constând în spații de 
învățământ, cercetare, de practică, de 
un bogat fond de carte de specialitate. 
Spațiile de învățământ sunt reprezentate 
de 5 amfiteatre și săli de curs, 43 de 
laboratoare, 20 de cabinete de cercetare, 
5 săli anexe pentru preparare pentru 
unele laboratoare, biobază, situate în 
sediul de pe Bd. Mamaia, nr. 124 și în 
Campus, Corp B. 

Sălile de curs și laboratoarele dispun 
de echipamente de învățare, predare 
și comunicare (proiectoare video, 
retroproiectoare, calculatoare), care 
facilitează activitatea cadrului didactic 
și permit fiecărui student o mai bună 
recepționare a informațiilor. 

Rezultate notabile în activitatea 
facultății 

În facultate funcţionează un Centru 
de Cercetare, Formare şi Consultanţă 
Biologică de Mediu (CCMB), a cărui 
activitate sprijină cercetarea şi studiul în 
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cadrul programelor de master şi al Şcolii 
doctorale. 

Facultatea de Știinţe ale Naturii şi 
Știinţe Agricole a participat, în perioada 
1999 – 2003, la programe internaţionale, 
precum: „Sustainable development 
/ Water quality for human health” 
coordonat de Universitatea din Ghent, 
Belgia, care a desemnat facultatea noastră 
ca deţinătoare a unui laborator-pilot 
pentru România, şi „Metode alternative 
utilizate în învăţământul superior, în 
sprijinul înlocuirii experimentelor pe 
animale”, coordonat de Join Research 
Center, Ispra – Italia.

Parteneriate 

Facultatea a dezvoltat, în anul 
2009/2010, schimburi, în cadrul 
Programului de mobilitate a studenților și 
profesorilor ( ERASMUS), cu University 
Aristotelis - Faculty of Forestry and 
Natural Environment / Salonic.

În cadrul facultății funcționează 
un birou internațional al Asociației 
Balcanice de Mediu (Balkan 
Environmental Association - B.EN.A. 
(www.gen.teithe.gr/~bena), coordonat 
la nivel de universitate de conf. univ. 
dr. Lucica Tofan. Biroul coordonează 
activități de training și cercetare 
în domeniul ecologiei și protecției 

mediului, beneficiind de colaborarea 
unor specialiști din țară și străinătate 
și polarizând activitatea studenților de 
la studii de licență, de master sau de la 
școala doctorală a facultății.

Programul de educație și cercetare 
științifică, în colaborare cu Universitatea 
Wiscosin-Milwaukee (UWM) „The 
development of biological indicators 
of environmental stress and sustainable 
development în the Danube Delta, 
România”, a avut loc în perioada iulie - 
septembrie 2006-2009. 

Programul „Reconstrucția ecologică 
și strategia de evaluare a activităților 
pentru o dezvoltare durabilă în zonele 
afectate de închiderea minelor în județul 
Gorj, România”, în perioada noiembrie 
2006 - iunie 2007; grant finanțat de 
USTDA (Agentia USA pt. Comerț si 
Dezv.) obținut de Applied Ecological 
Services Inc., în colaborare cu UWM 
și Black & Veatch, iar Universitatea 
Ovidius este colaboratoare cu 
Universitatea Wiscosin-Milwaukee, în 
baza unui Acord inter-instituțional de 
Cooperare pentru Cercetare Științifică și 
Schimb de Studenți.

Programul ForeStep derulat ca 
partener al Univ. Eberswalde (Germania) 
– În anul 2006 s-a participat la un schimb 
de studenţi – un student din anul II 
Biologie a efectuat un semestru de studii 
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la Universitatea Eberswalde, iar un 
cadru didactic al facultăţii a participat la 
un workshop în Macedonia pe probleme 
de calitate a învăţământului. 

În cadrul programului ERASMUS, 
facultatea a dezvoltat, în perioada 2000-
2004, legături bilaterale cu Universitatea 
Bretaniei Occidentale (Universite de 
la Bretagne Occidentale UBO) din 
Brest şi Universitatea Mediteraneană 
(Universite Mediterraneene) 
din Marsilia. Au fost efectuate 
schimburi de cadre didactice 
cu Universitatea Bretaniei 
Occidentale din Brest. În 
cadrul facultăţii, studenţii 
francezi au efectuat un stagiu 
de pregătire a lucrării de licenţă 
şi/sau au efectuat un stagiu 
experimental de practică de 
teren în timpul verii în Delta 
Dunării şi Munţii Bucegi sub 
coordonarea cadrelor didactice 
de la specializările Biologie şi Ecologie.

Facultatea de Știinţe ale Naturii 
şi Știinţe Agricole întreține relaţii 
de colaborare cu două universităţi 
marocane - Universitatea „Hassan 
II - Ain Chock” din Casablanca şi 
Universitatea „Mohammed V” din 
Rabat – în cadrul Programului Național 
Nafrinet de inventariere şi conservare a 
biodiversităţii Marocului.

Facultatea a participat, de asemenea, 
în programul de studii intensive din 
cadrul programelor PhytoMedSea - 
2000-2001 şi Bioprome 2002-2003, 
iniţiate de Universitatea din Tuebingen 
(Germania) şi respectiv Universitatea 
Paris VI cu loc de desfăşurare la staţiunea 
de cercetări marine de la Banyules 
sur Mer; în ultimele stagii din 2002 
şi 2003 au participat şi studenţi de la 

specializările facultăţii (câte trei studenţi 
în fiecare vară, pentru trei săptămâni).

Un acord de cooperare intre 
Universitatea Ovidius și Institutul 
Superior de Agricultură - Universitatea 
catolică din Lille (Franța) permite 
studenților specializării Agricultură 
să urmeze cursuri de master în cadrul 
programului ISFRADA, program axat pe 
întreprinderi agricole și agroalimentare.
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Acordul de colaborare încheiat între 
Facultatea de Știinţe ale Naturii şi Stiinţe 
Agricole și Universitatea din Moncton, 
Canada, va permite desfășurarea de 
schimburi de studenți de la specializările 
Ecologie și Biologie și cadre didactice, 
precum și dezvoltarea unor teme de 
cercetare comune în domeniile studiului 
comparativ al asociațiilor de organisme 
marine din zona litorală a Mării Negre 
și din zona litorală Atlantică a Canadei, 
studiul fiziologiei crustaceelor peracaride 
din cele doua zone marine, studii privind 
potențialul de maricultură al litoralului 
românesc, studii de biodiversitate marină 
și terestră, a unor arii protejate, studii 
privind identificarea unor substanțe cu 
efect poluant în apele marine.

De asemenea, un acord de colaborare 
încheiat între facultate și Universitatea 
de stat Wisconsin, Milwaukee (SUA), 
permite dezvoltarea unui program comun 

în domeniul cercetării și activităților 
educaționale în domeniul protecției 
mediului și a controlului poluării. 
Demarat în anul 2005, acest program va 
permite, de asemenea, desfășurarea unor 
stagii de instruire comună a studenților 
celor două universități și mobilități ale 
cadrelor didactice.

Colaborări cu ONG-uri
Studenții și cadrele didactice 

ale facultății desfășoară activități în 
colaborare cu ONG-uri orientate pe 
acțiuni de protecție a mediului din 
Constanța – „Oceanic - Club”, „Mare 
Nostrum”, „Monachus”.

Inserția absolvenților 
pe piața muncii

Competențele dobândite de 
absolvenții Domeniului Biologie: 
consilier, expert, referent, inspector de 
specialitate, biolog, botanist, zoolog, 
bacteriolog, microbiolog, cercetător 
şi asistent de cercetare în biologie, 
microbiologie-bacteriologie, botanică, 
zoologie, bacteriologie, microbiologie, 
inginerie genetică, biotehnologie, 
profesor în învăţământul liceal şi 
gimnazial, cadru didactic universitar, 
biolog în reţeaua sanitară şi industria 
alimentară, muzeograf.
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Competențele dobândite de 
absolvenții Domeniului Geografie: 
geograf, cercetător şi asistent de 
cercetare în geografie, cercetător şi 
asistent de cercetare în meteorologie, 
consilier, expert, referent specialitate, 
inspector specialitate hidrolog, consilier, 
expert, referent specialitate, inspector 
specialitate pedolog, cartograf, 
organizator de activităţi în turism, 
competenţe în cadastru, demografie, 
etnologie, profesor în învăţământul liceal 
şi gimnazial, cadru didactic universitar.

Competențele dobândite de 
absolvenții Domeniului Știința Mediului: 
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 universitar, inspector de mediu. 

Competențele dobândite de 
absolvenții Domeniului Agronomie: 
consilier, expert, referent de specialitate 
inginer agronom, 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, profesor în învățământul 
liceal şi gimnazial de specialitate, cadru 
didactic universitar. 

Competențele dobândite de absolvenții 
Domeniului Agronomie: consilier inginer 
horticol, expert inginer horticol, inspector 
specialitate inginer horticol, referent de 
specialitate inginer horticol, cercetător în 
horticultură, inginer şi asistent de cercetare 
în horticultură, profesor în învățământul 
liceal şi gimnazial de specialitate, cadru 
didactic universitar.

Activități extracuriculare

Cadrele didactice și studenții 
facultății au participat la variate acțiuni 
de conștientizare a opiniei publice, 
la promoții, programe de training în 
domeniul protecției mediului, la mese 
rotunde sau work-shop-uri organizate în 
colaborare cu diverse ONG-uri pe teme 
de protecție a mediului.

În cadrul acestor activități se remarcă 
participările studenților biologi și ecologi 
la expedițiile „Explorator” organizate 
anual de „Oceanic Club” în Marea 
Egee, litoralul anatolian al Mării Negre, 
litoralul atlantic al Marocului sau litoralul 
mediteranean al Tunisiei. Materialul 
biologic colectat cu acest prilej a intrat în 
colecțiile facultății și în colecția Oceanic 
Club.
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Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă
Bd. Mamaia Nr. 124, Contanta 900527, Romania 

Telefon: 0241.551.105  |  Fax: 0241.618.372 
E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius.ro   |  Adresa web: www.imim.ro

Prezentarea facultății

Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Industrială și Maritimă este una dintre 
cele mai vechi facultăți din Universitate, 
constituind nucleul din care a luat 
naștere Universitatea Ovidius. Prin 
Decretul Consiliului de Stat nr. 209/iunie 
1977, Institutul Pedagogic Constanța 
devine Institutul de Învățământ 
Superior din Constanța cu o singură 
facultate – Facultatea de Învățământ 
tehnic și pedagogic, cu specializarea 
Tehnologia sudării. Specializarea a luat 
ființă în anul universitar 1976/1977 
având cursuri de zi și serale, cele de zi 
funcționând până în anul universitar 
1984/1985. Prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 225/1990, Institutul de 

Subingineri din Constanța se transformă 
în Universitatea ”Ovidius” Constanța 
cu statut independent, în subordinea 
Ministerului Învățământului, în cadrul 
universității funcționând și Facultatea 
de Inginerie. Prin Hotărârea Senatului 
Universității ”Ovidius” Constanța, în 
anul 2000, Facultatea de Inginerie se 
reorganizează divizându-se în Facultatea 
de Inginerie Mecanică și Facultatea de 
Construcții. Prin Hotărârea Guvernului 
României nr 916/2005 privind structurile 
instituțiilor de învățământ superior 
acreditate să funcționeze provizoriu și 
a specializărilor din domeniile studiilor 
universitare de licență, Facultatea de 
Inginerie Mecanică se transformă în 
Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Industrială și Maritimă - FIMIM. 

Facultatea funcționează la forma 
de învățământ zi cu șase specializări 
și două la forma de învățământ cu 
frecvență redusă (FR), respectiv cu 
cinci masterate, organizat în funcție 
de necesitățile locale și naționale ale 
economiei și de cerințele pieței forței de 
muncă. În cei 45 de ani, au absolvit zeci 
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de promoții de specialiști, care dezvoltă 
în prezent cariere de succes în domenii 
de pregătire ce satisfac necesitățile locale 
și naționale ale economiei și industriei, 
unii dintre ei activând chiar peste hotare.

Misiunea FIMIM din cadrul 
Universității ”Ovidius” din Constanța 
este aceea de a promova un învățământ 
tehnic superior de profil larg, flexibil, 
interactiv și continuu, conturat potrivit 
exigențelor învățământului european și 
mondial, conservând tradițiile academice 
naționale.

Ofertă educaţională

DOMENII DE LICENȚĂ
Domeniul de licenţă: 

ARHITECTURĂ NAVALĂ;
Specializarea: SISTEME ŞI 

ECHIPAMENTE NAVALE;
Titlul obţinut: inginer;
Durata studiilor: 4 ani - cursuri de zi
Misiunea specializării Sisteme şi 

Echipamente Navale este formarea 
universitară şi perfecţionarea 
postuniversitară a inginerilor specialişti 
în proiectarea, construcţia, montarea, 
utilizarea şi repararea sistemelor, 
instalaţiilor şi echipamentelor navale 
corespunzător cerinţelor economiei 
concurenţiale. 

Competenţe profesionale (cf. 
RNCIS): utilizarea aparatului fizico-
matematic, instrumentelor informatice 
şi a limbajului tehnic de comunicare 
specifice domeniului arhitectură navală; 
accesarea conceptelor fundamentale 
relaţionate cu performanţele generale 
ale navelor; recunoașterea, utilizarea 
și respectarea normelor și standardelor 
tehnice și tehnologice privind sistemele 
și echipamentele navale; utilizarea 
sistemelor integrate pentru calculul, 
modelarea și proiectarea sistemelor 
și echipamentelor navale; gestionarea 
informațiilor tehnologice pentru produse 
specifice sistemelor și echipamentelor 
navale.

Oportunităţi în carieră (cf. 
RNCIS): Inspector de specialitate 
protecţia muncii; Expert tehnic 
extrajudiciar; Inginer mecanic; Inginer 
nave; Referent de specialitate inginer 
mecanic; Proiectant inginer mecanic; 
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Inspector de specialitate administraţia 
publică; Arhitect naval; Proiectant 
sisteme și echipamente navale; 
Consilier arhitectură navală; Referent 
de specialitate în sisteme și echipamente 
navale; Inspector societăţi de clasificare 
şi autorităţi navale.

Domeniul de studiu: INGINERIE 
ENERGETICĂ

Specializarea: ENERGETICĂ 
INDUSTRIALĂ

Titlul obţinut: inginer;
Durata studiilor: 4 ani - cursuri de zi
Specializarea Energetică Industrială 

se conturează pe două priorităţi 
economice majore şi anume: utilizarea 
eficientă a resurselor energetice şi 
reducerea impactului ecologic negativ 
al proceselor industriale. Specializarea 
are ca misiune prioritară formarea 
de ingineri energeticieni pentru 
întreprinderile de producere, distribuţie 
şi utilizare a energiei. 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, electricieni 
proiectanţi autorizaţi.

Specializarea beneficiază 
de colaborări cu Universitatea 

„Politehnica” Bucureşti - Facultatea de 
Energetică; Universitatea din Karlsruhe; 
Universitatea Tehnică din Berlin; 
Universitatea din Leeds; Universitatea 
din Nancy; Universitatea La Sapienza 
din Roma. Centrala nuclear electrică 
de la Cernavodă reprezintă un obiectiv 
nuclear important în judeţul Constanţa şi 
o oportunitate pentru viitorii absolvenţi 
ai specializării. 

Persoanele care au absolvit 
specializarea Energetică Industrială 
sunt angajate în diverse întreprinderi 
,printre care CNE Cernavodă, ENEL 
Dobrogea, Transelectrica, CET Palas şi 
CET Midia Navodari. Printre posibilele 
ocupaţii pe care le pot avea viitorii 
absolvenţi(conform COR) se regăsesc 
şi: dispecer reţea distribuţie, inginer 
energetică industrială, proiectant inginer 
energetician,  inginer producţie, consilier 
tehnic.

Domeniul de studiu: INGINERIE ŞI 
MANAGEMENT 

Specializarea: INGINERIE 
ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL 
MECANIC

Titlul obţinut: inginer;
Durata studiilor: 4 ani - cursuri de zi/

FR

Obiectivul specializării îl reprezintă 
pregătirea la nivel universitar a 
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studenţilor în domeniul ingineriei şi 
managementului industrial. 

Competenţe profesionale (cf. 
RNCIS): elaborarea şi interpretarea 
documentaţiei tehnice, economice şi 
manageriale; utilizarea aplicaţiilor 
software şi a tehnologiilor informaţionale 
pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului; evaluarea 
economică, planificarea şi conducerea 
proceselor şi a sistemelor logistice 
şi de producţie; gestiunea resurselor 
organizaţiei, asigurarea calităţii 
producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale; proiectarea tehnico-
economică şi îmbunătăţirea produselor 
şi proceselor industriale.

Ocupaţii posibile cf. RNCIS și 
COR: Formator; Specialist resurse 
umane; Logistician gestiune flux; 
Programator fabricaţie/lansator 
fabricaţie; Analist cumpărări/consultant 
furnizori; Manager proiect; Specialist în 
domeniul calităţii; Specialist în domeniul 
proiectării asistate pe calculator; 
Inginer montaj; Inginer producţie; 
Inginer mecanic; Inginer mecanic utilaj 
tehnologic petrolier; Inginer economist; 
Brand manager; Specialist mentenanţă 
mecanică echipamente industriale; 
Responsabil afacere; Inginer textile, 
pielărie; Director de program; Inginer 
şef industria extractivă şi prelucrătoare; 

Manager zonă; Manager; Şef 
departament logistică; Manager resurse 
umane; Manager marketing (tarife, 
contracte, achiziţii); Manager achiziţii; 
Manager aprovizionare; Manager relaţii 
furnizori; director proiect; manager 
de responsabilitate socială; Designer 
industrial; programator producţie.

Domeniul de studiu: INGINERIE 
INDUSTRIALĂ

Specializarea: INGINERIA 
SUDĂRII

Durata studiilor: 4 ani, cursuri de zi
Titlul obţinut: inginer.
Specializarea Ingineria Sudării 

pregăteşte ingineri calificaţi pentru 
(cf. Clasificării Ocupațiilor din 
România): Inginer sudor; Inginer de 
cercetare în: tehnologie şi echipamente 
neconvenţionale / creaţia tehnică în 
construcţia de maşini; Inginer: nave / 
montaj / producţie / mecanic / mecanic 
utilaj tehnologic petrolier / mecanic utilaj 
tehnologic pentru construcţii / tehnolog 
prelucrări mecanice / de cercetare în 
tehnologia construcţiilor de maşini; 
Proiectant inginer mecanic; Referent de 
specialitate inginer mecanic; Consilier 
inginer mecanic.

La buna pregătire profesională a 
absolvenţilor în domeniul ingineriei 
sudate îşi aduc aportul o serie de 
discipline de specialitate care asigură 
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absolvenţilor competenţele profesionale 
prevăzute în Registrul Naţional al 
Calificărilor din Învăţământul Superior.

După absolvirea studiilor universitare 
de licenţă, tinerii ingineri au posibilitatea 
să urmeze cursuri universitare de 
masterat în specializarea „Calitate şi 
Certificare în Construcţiile Sudate”.

Domeniul de studiu: INGINERIE 
MECANICĂ

Specializarea: UTILAJE ŞI 
INSTALAŢII PORTUARE

Titlul obţinut: inginer;
Durata studiilor: 4 ani - cursuri de zi
Activităţile portuare trebuie să se 

desfăşoare fără consecinţe nefaste atât în 
ceea ce priveşte siguranţa operatorilor şi a 
echipamentelor, cât şi în ceea ce priveşte 
eficienţa operaţională a activităţilor 
desfăşurate în largul mării sau la chei. 
Sunt necesare, astfel, tehnologii de 
lucru avansate, care se asigură numai cu 
UTILAJE ŞI INSTALAŢII PORTUARE 
inteligente. 

Oportunităţi  de angajare (cf. 
COR)

Absolvenţii noştri sunt specialişti ce 
îşi desfăşoară activitatea în: exploatare 
portuară, şantiere navale, şantiere de 
construcţii, ateliere de proiectare, centre 
de cercetare, ateliere de reparaţii şi 
întreţinere, învăţământ.

Ocupaţii posibile: inginer mecanic; 
inginer electromecanic; referent de 
specialitate; inginer utilaje şi instalaţii 
de ridicat; inginer utilaje şi instalaţii 
portuare; inginer utilaje şi instalaţii de 
construcţii; inginer proiectant instalaţii 
şi utilaje portuare; inginer proiectant 
instalaţii şi utilaje de ridicat; inginer 
utilaj tehnologic pentru construcţii; 
inginer mentenanţă echipamente de 
ridicat, de transportat, de construcţii; 
inginer de cercetare în creaţia tehnică 
în construcţia de maşini,  cadru didactic 
instituţii de învăţământ/formator etc.

Oportunităţi de pregătire şi 
competenţe profesionale (cf. RNCIS)

Competenţele profesionale obţinute 
prin programul de studii Utilaje şi 
Instalaţii Portuare, în Domeniul Inginerie 
Mecanică, sunt: identificarea, definirea, 
utilizarea noţiunilor fundamentale 
din domeniul ingineriei; utilizarea 
principiilor şi instrumentelor grafice 
pentru descrierea şi proiectarea sistemelor 
şi proceselor mecanice; proiectarea 
proceselor tehnologice, utilajelor şi 
echipamentelor necesare execuţiei 
instalaţiilor şi utilajelor portuare; 
elaborarea unei diagnoze a problemelor 
tehnologice de fabricaţie a instalaţiilor 
şi utilajelor portuare şi soluţionarea 
acestora prin aplicarea noilor tehnologii 
(IT etc.); implementarea şi coordonarea 
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sistemului de management al calităţii în 
procesele tehnologice ale instalaţiilor şi 
utilajelor utilizate în arealul portuar.

Domeniul de studiu: INGINERIA 
AUTOVEHICULELOR

Specializarea: AUTOVEHICULE 
RUTIERE

Titlul obţinut: inginer;
Durata studiilor: 4 ani - cursuri de zi/

FR
Specializarea AUTOVEHICULE 

RUTIERE 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.

Inginerii specialişti în 
AUTOVEHICULE RUTIERE îşi pot 
desfăşura activitatea în mai multe 
domenii: proiectarea şi fabricarea 
autoturismelor la nivel naţional; 
comercializarea autovehiculelor rutiere în 
reprezentanţele de profil; diagnosticarea, 
întreţinerea şi repararea automobilelor în 
intreprinderile regionale sau naţionale; 
organizarea transportului şi consultanţă 

în probleme de trafic şi telematică rutieră; 
consultanţă în întreprinderile de control 
guvernamental în domeniul rutier RAR, 
ARR, etc; exploatarea automobilelor 
în centrele logistice de transport rutier; 
consultanţă şi expertiză tehnică a 
accidentelor de circulaţie; inspecţia 
şi constatarea daunelor auto pentru 
societăţile de asigurări; organizarea şi 
managementul cursurilor de conducere 
a automobilului; consultanţă privind 
impactul automobilului asupra mediului. 

CONTINUAREA STUDIILOR – 
MASTER

FIMIM are 5 specializări de 
masterat, învăţământ zi. Toate aceste 
masterate sunt organizate flexibil pentru 
a veni în întâmpinarea noilor cerinţe ale 
sistemului educaţional european.

Baza materială

Facultatea dispune de 21 de 
laboratoare de specialitate pentru cele 6 
domenii de licenţă, 4 amfiteatre şi 7 săli 
de seminar.
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Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică 
şi Tehnologia Petrolului

Adresă: Bd. Mamaia 124, 900527, Constanţa, România 
Tel./Fax: 0040/ 241/ 606434

Email: fcetp@univ-ovidius.ro  |  Site: www.fcetp-ovidius.ro

Prezentarea facultății

Facultatea de Fizică, Chimie, 
Electronică și Tehnologia Petrolului a 
fost înfiinţată în anul universitar 1999-
2000 prin reorganizarea Facultăților de 
Inginerie și Științele Naturii (HG 866 
publicata in MOR nr.528/28.10 1999).

Misiunea facultăţii se susţine, în 
principal, pe următoarele obiective 
specifice:

Formarea universitară a specialiştilor 
în domeniile Chimiei și Ingineriei 
Chimice, Fizicii şi Ştiinţelor Inginereşti 
având nivelul de cunoaştere ştiinţifică, 
managerială şi complementară, 
respectiv deprinderile practice adecvate 
nevoilor actuale şi de perspectivă pentru 
învațământ şi producție, dar şi pentru 
accesul la continuarea studiilor prin 
masterat.

Extinderea procesului formativ al 
specialiştilor din domeniile prezentate 
prin masterate. În contextul alinierii 
României la legislația europeană, 
în domeniul asigurării calității, este 
necesară completarea cunoștințelor 
absolvenților cu tehnicile moderne de 

analiză care se aplică pe plan mondial 
pentru determinarea caracteristicilor 
chimice ale produselor de consum și a 
mediului. Masteratul existent asigură 
competențe suplimentare în domenii 
precum chimia alimentară, chimia 
mediului și managementul deșeurilor.

Desfăşurarea unui program de 
cercetare ştiinţifică fundamentală şi 
aplicativă, specifică domeniului chimie 
şi celor conexe, compatibile cu cerinţele 
şi necesităţile contemporane, folosind 
întregul potenţial creator al cadrelor 
didactice, masteranzilor şi studenţilor.

Cadrele didactice implicate în 
procesul de învăţământ colaborează activ 
cu alte instituții de învățământ superior 
din țară și din străinătate. Această 
colaborare s-a concretizat prin apariţia 
unor publicaţii în reviste de specialitate, 
prin participarea la conferinţe naţionale 
şi internaţionale, la școli de vară precum 
ASI NATO şi prin mobilități individuale 
de tip Socrates Erasmus.   
Colaborarea în plan didactic şi ştiinţific 
s-a realizat cu instituţii de învăţământ 
de profil naţionale şi internaţionale: 
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Universitatea „Politehnica” Bucuresti, 
Universitatea Bucuresti, Universitatea 
„Transilvania” Brașov, Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
Iași, Universităţile din Bologna şi Ferara 
Italia, Universitatea din Barcelona, 
Spania, Universitatea din Delft, Olanda, 
Ecole Superieure de Chimie Besancon, 
Franța, Goucher College, Baltimore, 
SUA.

Oferta educaţională

Studii de licență:
Domeniul: Chimie

Specializarea: Chimie
Durata studiilor: 3 ani - zi
Specializare acreditată

Domeniul: Inginerie Chimică
Specializarea: Prelucrarea Petrolului 

şi Petrochimie
Durata studiilor: 4 ani - zi
Specializare acreditată

Domeniul: Inginerie Chimică
Specializarea: Chimie Alimentară și  

     Tehnologii Biochimice
Durata studiilor: 4 ani - zi
Specializare autorizată

Domeniul: Fizică
Specializarea, Fizică
Durata studiilor: 3 ani - zi
Specializare acreditată

Domeniul: Științe Inginerești Aplicate
Specializarea: Fizică Tehnologică
Durata studiilor: 4 ani
Specializare acreditată

Domeniul: Inginerie Electronică și 
Telecomunicații

Specializarea: Electronică Aplicată
Durata studiilor: 4 ani – zi
Specializare autorizată

  Masterate
Fizica și tehnologia materiei 

condensate
 Durata studiilor: 2 ani – zi  
Chimia si managementul calitătii 

produselor de consum si a mediului
 Durata studiilor: 2 ani – zi 
Tehnologii si management în 

prelucrarea petrolului
 Durata studiilor: 2 ani – zi 

Baza materială

Facultatea dispune de peste 25 de 
laboratoare didactice şi de cercetare 
ce permit studenţilor verificarea şi 
aprofundarea noţiunilor teoretice predate 
la curs.  Infrastructura de tehnică de 
calcul este bună, studenţii având acces la 
calculatoarele facultăţii.  

Baza materială a facultatii a cunoscut 
un permanent proces de consolidare şi 
înnoire, pentru a răspunde nevoilor unui 
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învăţământ de înaltă performanţă. În 
dotarea laboratoarelor facultății există 
echipamente moderne pentru prezentarea 
prelegerilor cadrelor didactice sau a 
lucrărilor studenților: retroproiectoare, 
videoproiectoare, ecrane de proiecție.

Totodată, există laboratoare de 
cercetare dotate cu un HPLC cu detecție 
in UV, un spectrometru de absorbție 
moleculară în UV-Vis dotat cu dispozitiv 
pentru caracterizarea probelor solide, 
un spectrometru IR cu transformanta 
Fourrier, un potențiostat, un aparat 
pentru determinarea punctelor de topire, 
densimetru si viscozimetru Anton Paar 
de mare precizie, instalații pilot pentru 
cracare termică și catalitică, instalații 
pentru distilare STAS si PRF, instalație 
de distilare în vid și echipamente de 
determinare a caracteristicilor produselor 
petroliere.  În aceste laboratoare studenții 
și cadrele didactice desfășoară lucrări de 
cercetare științifică.

Studenții și cadrele didactice au acces 
la laboratorul de spectrometrie atomică în 
care se fac determinări ale metalelor din 
alimente, apă, sol, plante sau materiale și 
la laboratorul de microscopie electronică, 
în care se analizează structura și mărimea 
particulelor nanomaterialelor sau altor 
compuși anorganici sintetizați.

Parteneriate

Colaborarea cu societăţi industriale 
(Rompetrol Rafinare SA, Rompetrol 
Petrochemicals SA, Rompetrol Quality 
Control, Oil Terminal S.A. Constanța, 
RAJA Constanța, Petromar Constanța, 
ICERP Ploiești, CET Midia) sau institute 
de studii și cercetare de profil (INCDM 
Grigore Antipa Constanța, GeoEco Mar 
Constanța, Oficiul de Studii Pedologice 
și Agrochimice Constanța, Direcția 
Sanitar Veterinară Constanța), potenţiale 
beneficiare ale absolvenţilor programelor 
de studii chimie si inginerie chimica s-a 
concretizat prin:

•	 organizarea unor mese rotunde 
informative privind problematica actuală 
şi de perspectivă din domeniile Chimiei 
și Ingineriei Chimice, Fizicii şi Ştiinţelor 
Inginereşti;

•	 implicarea reciprocă în 
rezolvarea unor probleme de cercetare 
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ştiinţifică şi producţie ce vizează atât 
sarcinile de învăţământ, cât şi sarcinile 
economice sau administrative;

•	 atragerea unor specialişti în 
procesul de învăţământ;

•	 adaptarea continuă a 
planurilor de învăţământ şi programelor 
analitice la disciplinele de specialitate, 
din perspectiva cerinţelor mediului 
economic actual.

Inserţia absolvenţilor 
pe piaţa muncii

Mai mult de 60% dintre absolvenţi 
sunt angajaţi în termen de doi ani de 
la data absolvirii la nivelul calificării 
universitare. 

Anual se realizează întocmirea 
tabelelor nominale cu absolvenţii 
facultăţii şi locul angajării lor. 80% dintre 
absolvenţii ultimelor două promoţii ale 
studiilor universitare de licenţă au fost 
admişi la studii universitare de masterat.

Absolvenţii din domeniile Chimiei si 
Ingineriei Chimice, Fizicii şi Ştiinţelor 
Inginereşti se integrează, în general, 
rapid pe piața muncii datorită colaborarii 
strânse dintre cadrele didactice și unități 
cu activitate în domeniu, care susțin 
desfășurarea practicii de specialitate 
prin accesul direct în zona de producție. 
Studenții și absolvenții noștri accesează 

an de an prin competiție cu studenți din 
toată țara, programele de INTERNSHIP 
organizate de Rompetrol, în urma cărora 
cei mai buni dintre ei devin angajați 
permanenți ai acestor unități.

Activități extracuriculare

 În anul 2002 s-a înființat Societatea 
de Chimie-Filiala Constanța prin care 
s-au realizat strânse colaborări cu 
profesorii din preuniversitar și cu elevi.  
Astfel, se organizează anual, începând 
din 2008 un concurs, de mare succes, 
dedicat exclusiv elevilor „Omul. Mediul. 
Poluarea.”, în cadrul căruia elevii susțin 
comunicări ştiinţifice, postere şi activităţi 
experimentale în scopul dezvoltării 
personalităţii tinerilor prin educarea unor 
competenţe sociale ale acestora, cum ar 
fi: comunicarea, munca şi integrarea în 
echipă, asumarea rolurilor în echipă şi în 
scopul interpretării efectelor factorilor 
poluanţi asupra echilibrului ecologic. De 
asemenea, începand cu anul 2005, apare 
bianual revista „Universul Chimiei”, la 
realizarea căreia participă atât cadrele 
didactice universitare și preuniversitare 
cât și elevii și studenții din domeniul 
chimiei preparative și aplicative.  În anul 
2010 s-a înființat Asociaţia Specialiştilor 
din Industria Alimentară din Romania 
-Filiala Constanța.
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Facultatea de Construcţii
Str. Unirii nr. 22B  |  Cod 900524, ROMÂNIA

Tel./Fax.  0241-545093 – secretariat
http://www.univ-ovidius.ro/constructii/  

Prezentarea facultății

În cadrul Institutului de Învăţământ 
Superior Constanţa (înfiinţat în anul 
1961) au funcţionat începând din anul 
1977 două specializări din domeniul 
Construcţiilor, Construcţii Hidrotehnice 
şi Îmbunătăţiri Funciare, la forma de 
învăţământ de scurtă durată (subingineri 
– 3 ani). În anul 1990, s-a înfiinţat 
Universitatea „Ovidius”, din care 
făcea parte şi Facultatea de Inginerie, 
incluzând specializările Construcţii 
Hidrotehnice şi Îmbunătăţiri Funciare 
şi Dezvoltare Rurală - la forma de 
învăţământ de lungă durată (ingineri 
– 5 ani). În anul 1997, s-a înfiinţat şi 
specializarea Ingineria şi Managementul 
Lucrărilor de Construcţii, iar la 
învăţământul postuniversitar, masteratul 
Inginerie Costieră şi Portuară.

În anul 1999, specializările de 
construcţii din cadrul Facultăţii de 
Inginerie s-au organizat într-o facultate 
proprie – Facultatea de Construcţii. În 
cadrul acestei facultăţi, în anul 2002 s-a 
înfiinţat specializarea Construcţii Civile, 
Industriale şi Agricole – învăţământ de 
lungă durată (ingineri – 5 ani). Începând 

cu anul 2005, durata învăţământului de 
lungă durată – ingineri – s-a redus la 4 
ani (sistemul Bologna).

În anul 2009, au fost autorizate de 
către ARACIS să funcţioneze două 
specializări din domeniul Ingineria 
Mediului – Ingineria Mediului şi 
Ingineria Dezvoltării Rurale Durabile. 

Tot în anul 2009, au fost reorganizate 
studiile postuniversitare de masterat 
pentru a constitui ciclul II de studii 
universitare (conform sistemului 
Bologna), în prezent fiind acreditate 
să funcţioneze 5 (cinci) programe de 
masterat.
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În anul 2012, Facultatea de Construcţii 
sărbătorește 35 de ani de la înfiinţarea 
primelor specializări de construcţii. 

Ciclul I – Programe de studii de 
licenţă:

Domeniul Inginerie civilă, 
specializări: Construcţii civile, 
industriale şi agricole (CCIA) – 
acreditată, Amenajări şi construcţii 
hidrotehnice (ACH) – acreditată, 
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 
(IFDR) – acreditată

Domeniul Inginerie şi management, 
specializarea: Inginerie economică în 
construcţii (IEC) – acreditată

Domeniul Ingineria mediului, 
specializarea: Ingineria mediului (IM) – 
autorizată 2009. 

Ciclul II - Programe de studii de 
masterat 

Începând cu anul 2009, au fost 
acreditate (ciclul II de studii – studii de 
masterat sistem Bologna) următoarele 
studii de masterat cu durata de 3 
semestre. 

Siguranţa Structurilor de Construcţii 
Ingineria şi Managementul 

Proiectelor de Construcţii   
Ingineria Sistemelor Hidrotehnice  
Inginerie Costieră
Ingineria şi Managementul Resurselor 

de Apă

 Ciclul III – Studii de doctorat
În cadrul Facultăţii de Construcţii 

funcţionează studii de doctorat în 
domeniul Inginerie Civilă sub 
îndrumarea a 4 profesori, conducători de 
doctorat.

Burse
Studenţii Facultăţii de Construcţii 

primesc burse de studiu şi de merit, 
în funcţie de rezultatele profesionale, 
indiferent dacă sunt la forma de studii 
fără taxă sau cu taxă. Se acordă şi burse 
sociale în funcţie de situaţia socială şi 
materială. 

 În anul universitar 2011 – 2012, 
cuantumul burselor este:

• bursă de merit: 450 lei / lună – de 
la media 9,00
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• bursă de studiu I: 350 lei / lună – 
de la media 8,25 ÷ 8,99 

• bursă de studiu II: 270 lei / lună – 
de la media 7,50 ÷ 8,24

• bursă socială: 200 lei / lună

Baza materială

Începând cu anul 2005, Facultatea de 
Construcţii dispune de o clădire nouă, 
modernă, care cuprinde în principal săli 
pentru laboratoare dar şi spaţii pentru alte 
activităţi: proiecte, cursuri, seminarii, 
biblioteca.

Laboratoare: Mecanica fluidelor 
şi Hidraulică, Geotehnică şi fundaţii, 
Maşini hidraulice,  Topografie, Materiale 
de construcţii, Fizică, Rezistenţa 
materialelor, Chimie, Beton armat, 
Testarea materialelor prin metode 
distructive şi nedistructive, Geologie, 
Proiectare asistată de calculator.

Studenţii au acces la Biblioteca 
Universităţii, care deţine peste 500.000 
cărţi (cursuri, normative, STAS-uri) 
din ţară şi străinătate, şi asigură acces 
permanent la internet.

Facultatea de Construcţii are o 
bibliotecă proprie, cuprinzând cursuri 
universitare şi cărţi de specialitate, peste 
2.000 de proiecte de diplomă şi lucrări 
de disertaţie, teze de doctorat, piesele 
desenate ale proiectelor de diplomă etc.  

Studenţii Facultăţii de Construcţii 
au acces la baza sportivă a universităţii 
pentru activităţi sportive de yachting, 
gimnastică, tenis, volei, fotbal etc. 

Universitatea dispune de cămine 
studenţeşti pentru cazare în timpul 
studiilor, în condiţii de confort 
corespunzător.
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Inserţia absolvenţilor pe piaţa 
muncii

Absolvenţii domeniului Inginerie 
Civilă sunt ingineri licenţiaţi, cu 
competenţe în domeniul proiectării, 
execuţiei şi exploatării tuturor tipurilor de 
construcţii (construcţii civile, industriale 
şi agricole, construcţii hidrotehnice, 
construcţii căi ferate, drumuri şi poduri, 
construcţii de reţele edilitare etc.)

Absolvenţii domeniului Inginerie şi 
Management sunt ingineri licenţiaţi cu 
pregătire corespunzătoare pentru toate 
tipurile de construcţii, având şi o solidă 
cunoaştere a problemelor economice 
referitoare la domeniul construcţiilor.

Absolvenţii domeniului Ingineria 
Mediului sunt ingineri licenţiaţi, având 
cunoştinţe şi competenţe generale şi 
de specialitate în probleme privind 
managementul complex al mediului: 
monitorizarea factorilor de mediu, 
evaluarea impactului asupra mediului, 
efectuarea de studii şi bilanţuri de mediu, 
elaborarea de soluţii de reabilitare a 
mediului, întocmirea de documentaţii 
pentru avize de mediu etc.

Absolvirea ciclului II de studii 
universitare (studii de masterat) asigură 
aprofundarea pregătirii de specialitate, 
conferă competenţe suplimentare şi oferă 
perspective mai ample absolvenţilor.

Dezvoltarea viitoare a României 
nu poate avea loc decât pe fondul unor 
investiţii însemnate în elementele de 
infrastructură şi, în primul rând, în toate 
genurile de construcţii şi, în acelaşi timp, 
acordând o atenţie mereu crescândă 
protejării şi reabilitării mediului.

În aceste condiţii, absolvenţii 
Facultăţii de Construcţii reuşesc în 
proporţie de cca 90 % să se angajeze şi 
să lucreze în specializare sau domeniu 
(unii chiar din timpul studiilor), marea 
majoritate în ţară, dar şi în străinătate, 
iar restul lucrează în specializări conexe.
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Departamentul editorial, carte universitară 
şi relaţii publice

Bd. Mamaia, nr. 126, Constanța
Tel.  0241 606420 |  Email: biroudepresa@univ-ovidius.ro

Prezentare

Biblioteca Centrală Universitară

Biblioteca Centrală Universitară 
are un profil enciclopedic, științific și 
didactic. Prin structura sa, funcționalitate 
și servicii, aceasta răspunde cerințelor 
complexe și diverse de informare, studiu 
și cercetare ale studenților, cadrelor 
didactice și cercetătorilor.

Biblioteca Centrală Universitară este 
amplasată pe Bd. Mamaia, nr. 126 și 
cuprinde săli de lectură cu o capacitate 
totală de 500 de locuri, două săli de 
cataloage, trei spații de expoziții, 10 
spații de depozitare și oferă servicii 
tehnice de calitate.

Biblioteca virtuală

Biblioteca virtuală este amplasată 
la etajul noului corp al Biblio tecii 
Universitare, din Bd. Mamaia, nr. 126.

Biblioteca dispune de calculatoare 
de ultimă generaţie şi de un server 
conectat la o bază de date ştiinţifică, 
fiind, în acelaşi timp, interconectat cu 

sistemul UMS. De asemenea, biblioteca 
va găzdui materiale didactice, de studiu 

şi documentare, pe care profesorii le vor 
pune la dispoziţia studenţilor. 

Editura Ovidius University Press

Editura „Ovidius University Press” 
are ca principal obiect de activitate 
publicarea de manuale şi cursuri 
universitare, tratate, exegeze, teze de 
doctorat, lucrări ştiinţifice, reviste, anale, 
culegeri de probleme.

Sub sigla ei au fost publicate 
sute de titluri, carte preponderent 
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universitară, impunându-se ca una 
din editurile reprezentative ale 
Dobrogei, cu reale contribuţii la 
creşterea prestigiului Universităţii 
„Ovidius”.

Un loc distinct în activitatea 
Editurii îl constituie publicarea 
Analelor Universităţii în seriile: 
filologie, matematică-informatică, 
fizică, drept, teologie, chimie, 
biologie, geografie, istorie, 
educaţie fizică şi sport, medicină 
generală, medicină dentară şi 
farmacie, ştiinţe economice. Analele au 
ca principal scop publicarea rezultatelor 
activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice, 
a cercetătorilor, aducând contribuţii 
originale şi inedite.

Atât Analele, în cele 13 serii 
prezentate, cât şi revistele sunt trimise 
la schimb intern şi internaţional, 
contribuind la cunoaşterea Universităţii 
noastre, a profilului său ştiinţific şi 
cultural.

La numărul acestora se adaugă şi alte 
producţii editoriale importante, volume 
ale congreselor ştiinţifice, teze de 
doctorat în domeniile: limbă şi literatură, 
limbi străine, teologie, drept, matematică, 
chimie şi petrochimie, medicină internă 
(hematologie, semiologie, cardiologie), 
obstetrică şi ginecologie, stomatologie, 
farmacie.

Universitatea, prin Editura „Ovidius 
University Press”, a fost principalul 
organizator al Salonului Internaţional 
de Carte „Ovidius”  (şase ediţii: 2003-
2008).

Cu o participare care a depăşit 
constant cifra de 100 edituri şi instituţii 
culturale, Salonul s-a înscris cu paşi siguri 
în circuitul naţional al manifestărilor de 
gen.

Biroul de promovare şi relaţii 
publice

Recent înfiinţatul Departament 
editorial mai cuprinde, alături de 
bibliotecă, Editură, Atelierul de 
multiplicare, Librărie şi un Birou de 
promovare şi relaţii publice, care asigură 
o bună legătură cu media şi comunitatea 
locală. 
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Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ 
cu Frecvenţă Redusă

B-dul Mamaia Nr.124
http://idifr.univ-ovidius.ro

e-mail: id-ifr@univ-ovidius.ro | tel. 0241 606 405

Prezentare

Centrul pentru Învăţământ la Distanţă 
şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă 
(CID-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.

Oferta educaţională

Diplomele şi certificatele sunt 
echivalente celor obţinute în 
învăţământul de zi.

Admiterea se desfăşoară în cadrul 
facultăţilor care şcolarizează specializări 
la ID-IFR, pe baza aceloraşi criterii ca 
şi admiterea la forma de învăţământ 
zi, în aceleaşi liste de candidaţi sau pe 

liste separate. Acest tip de învăţământ se 
organizează numai în regim cu taxă.

În UOC, studenţii ID-IFR beneficiază 
de site-ul http://idifr.univ-ovidius.ro în 
care găsesc cursurile în format electronic 
sub forma de fişiere PDF. 

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 şi manageri de 
curs şi 366 de studenţi, în anul universitar 
2011-2012 sunt înmatriculaţi peste 1200 
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de studenţi şi sunt angrenate peste 300 
cadre didactice.

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 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 Centrului http://idifr.
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, 
videoplayer 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 

83



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 
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. 

În prezent sunt acreditate:
La forma de învăţământ ID patru 

specializări din cadrul Facultăţii de 
Ştiinţe Economice: 

- Afaceri Internaţionale (AI);
- Economia Comerţului, Turismului 

şi Serviciilor (ECTS);
- Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune (CIG);
- Finanţe şi Bănci (FB).
La forma de învăţământ IFR şapte 

specializări din cinci facultăţi:

- 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, Ştiinţe 
Administrative şi Sociologie: Drept şi 
Administraţie Publică.

Baza materială

CID-IFR al Universităţii „Ovidius“ 
Constanţa (UOC) dispune de spaţii de 
învăţământ, bază tehnico-materială, 
aparatură de multiplicare pusă la 
dispoziţia Editurii UOC pentru tipărirea 
materialelor specifice activităţii ID-IFR, 
aparatură de învăţământ la distanţă, 
facilităţi Internet/Intranet dezvoltate de 
CID-IFR, săli şi laboratoare modernizate, 
PC-uri şi software licenţiat.

Prioritatea CID-IFR este dezvoltarea 
unui sistem tutorial adecvat care 
să asigure pregătirea şi verificarea 
cunoştinţelor la acelaşi nivel cu practicile 
educaţionale tradiţionale de la forma de 
învăţământ zi. 
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Centrul de Asigurare a Calităţii în Educaţie
România, Constanţa, B-dul Mamaia, Nr. 124, Cod 900527

Cămin nr. 2, Mansardă, Birou nr. 06  |  Tel/Fax: +(40 241)  611 940  
E-mail: dacisuoc@yahoo.com  |  Webpage: www.univ-ovidius.ro/calitate

Prezentare

Centrul de Asigurare a Calităţii în 
Educaţie (D.A.C.I.S.) a luat fiinţă în 
anul 2008 din necesitatea de a completa 
şi eficientiza structurile necesare pentru 
asigurarea şi evaluarea calităţii în cadrul 
Universităţii „Ovidius“ din Constanţa. 
O astfel de structură o reprezenta, la 
acel moment, Comisia pentru Evaluarea 
şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.), 
constituită prin Decizia Rectorului nr. 
155/13.06.2005, în conformitate cu art. 
11 din Legea 87/2006, pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei. Centrul de Asigurare a 
Calităţii în Educaţie reprezintă o unitate 
funcţională aflată în subordonarea 
directă a Rectorului şi a Comisiei 
pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
(C.E.A.C.).

Misiunea Centrului de Asigurare a 
Calităţii în Educaţie este de a crea un 
sistem de Management al Calităţii bazat 
pe o politică, o structură organizatorică şi 
pe proceduri care să permită asigurarea 
calităţii, evaluarea şi îmbunătăţirea 
continuă a calităţii.

Rolul Centrului de Asigurare a 
Calităţii în Educaţie a fost esenţial în 
coordonarea procesului de evaluare 
instituţională, în urma căruia, prin 
decizia Biroului Executiv al Consiliului 
A.R.A.C.I.S., din data de 21.01.2010, 
Universitatea „Ovidius“ din Constanţa 
a obţinut calificativul GRAD DE 
ÎNCREDERE RIDICAT.

La nivelul Centrului de Asigurare a 
Calităţii în Educaţie din Universitatea 
„Ovidius“ din Constanţa este constituită 
o bază de date privind informaţii 
relevante pentru cadrul de asigurare 
a calităţii activităţii didactice şi de 
cercetare, respectiv informaţii referitoare 
la: capacitatea instituţională, eficacitatea 
educaţională şi sistemul de management 
al calităţii.

Baza materială

Centrul de Asigurare a Calităţii în 
Educaţie este situat în Căminul nr. 2, la 
mansardă, Birou nr. 6 şi dispune de un 
birou modern, utilat şi dotat cu aparatură 
modernă.
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Centrul de Asigurare a Calităţii în 
Educaţie va continua demersul pentru 
îmbunătăţirea sistemului de asigurare şi 
evaluare a calităţii prin crearea de noi 
instrumente şi utilizarea lor eficientă 
la nivelul fiecărui program de studiu, 
la nivelul structurilor universităţii, 
respectiv al facultăţilor.

Activităţi

Activitatea Centrului de Asigurare a 
Calităţii în Educaţie este parte integrantă 
din Sistemul de Management 
al Calităţii, adoptat de Senatul 
Universităţii „Ovidius“ din 
Constanţa, prin Hotărârea Biroului 
Senatului nr. 117/2005.

Pe baza propunerii Centrului de 
Asigurare a Calităţii în Educaţie 
de utilizare a unui document-
cadru de Analiză SWOT la nivel 
instituţional, Comisia pentru 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a 
iniţiat şi derulat un amplu proces de 
monitorizare şi evaluare a calităţii 
academice în fiecare facultate, 
menit să identifice punctele tari şi slabe, 
oportuntăţile şi piedicile existente în 
realizarea obiectivelor academice.

Centrul de Asigurare a Calităţii în 
Educaţie, în colaborare cu Reţeaua 

Universităţilor de la Marea Neagră a 
organizat, în perioada 23-25 martie 
2009, Workshop-ul Româno-Turc de 
Management al Calităţii în Învăţământul 
Superior, la care au participat 
reprezentanţi ai diferitelor universităţi 
din Turcia şi România cu scopul de 
a realiza un schimb de experienţă 
în implementarea structurilor de 
management al calităţii în învăţământul 
superior.

Acţiunile întreprinse în intervalul 
2008-2012 de către Centrul de Asigurare 

a Calităţii în Educaţie au fost integrate 
într-un sistem funcţional, de promovare 
a culturii calităţii şi de diseminare a 
bunelor practici privind asigurarea 
calităţii în Universitatea „Ovidius” din 
Constanţa. 
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Departamentul de Cercetare şi Management proiecte al 
Universităţii „Ovidius” din Constanţa 

Bd. Mamaia Nr. 124, clădirea nouă, et. 1, 900527 – Constanţa
Tel.: 0241-60 64 00  |  Fax: 0341-81 69 07

www.univ-ovidius.ro/cercetare/  |  E-mail: cercetare.uoc@univ-ovidius.ro

Prezentare

Departamentul de Cercetare şi 
Management Proiecte (DCMP) asigură 
conducerea executivă a activităţii de 
cercetare ştiinţifică, dezvoltare – inovare 
şi relaţii cu mediul economico-social din 
Universitatea „Ovidius” din Constanţa.

Misiunea DCMP este cea de 
dezvoltare a cercetării ştiinţifice în 
cadrul UOC în vederea creşterii gradului 
de integrare în structurile de cercetare 
naţionale şi internaţionale.

Rolul DCMP este de a asigura cadrul 
organizatoric şi informaţional pentru 
elaborarea, implementarea şi dezvoltarea 
politicilor şi strategiilor de cercetare ale 
UOC, precum şi asigurarea de asistenţă, 
consiliere şi sprijin logistic membrilor 
comunităţii academice, în vederea 
întocmirii şi derulării proiectelor de 
cercetare ştiinţifică şi a celor finanţate 
din fonduri structurale şi de coeziune 
din universitate. De asemenea, asigură 
suport pentru colaborarea cu instituţii şi 
departamente ale universităţilor din ţară 
şi străinătate, organizează şi participă la 

seminarii şi congrese ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică 
se organizează şi se desfăşoară  pe 
teme şi proiecte cuprinse în programele 
instituţionale ale catedrelor, facultăţilor, 
departamentelor, centrelor de cercetare. 
Departamentul de Cercetare şi 
Managementul Proiectelor coordonează 
şi îndrumă activitatea executivă 
a centrelor de cercetare ştiinţifică 
acreditate.

Scopul DCMP este cel de a asigura 
instituţional suportul informaţional 
şi organizaţional pentru racordarea la 
standardele de performanţă internaţionale 
în cercetarea ştiinţifică. De asemenea, 
DCMP va oferi informaţii şi va acorda 
asistenţă de specialitate în vederea 
întocmirii şi derulării proiectelor. Pentru 
proiectele în care primează interesele 
Universităţii ca instituţie, DCMP se va 
implica în conceperea şi implementarea 
lor, cu resursele de care dispune.
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Obiective DCMP:

•	 Afilierea Universităţii la un 
sistem integrat de informare privind 
strategiile de cercetare ştiinţifică şi 
competiţiile naţionale şi internaţionale 
de  proiecte.

•	 Stimularea şi orientarea 
programelor de cercetare ştiinţifică 
complexă (interdisciplinară) în 
concordanţă cu priorităţile naţionale, 
europene şi internaţionale.

•	 Dezvoltarea puternică a 
cercetării ştiinţifice, ca pilon al 
funcţionării şi performanţei universităţii;

•	 Creşterea componentei 
internaţionale a cercetării ştiinţifice;

•	 Transformarea într-o structură de 
informare şi diseminare a informaţiilor 

şi bunelor practici în managementul 
proiectelor; 

•	 Promovarea cercetării ştiinţifice 
în vederea creşterii vizibilităţii naţionale 
şi internaţionale a Universităţii 
„Ovidius”.

•	 Evaluarea scientometrică 
periodică a stadiului cercetării ştiinţifice;

•	 Facilitarea atragerii de fonduri 
structurale şi de coeziune; 

•	 Participarea la elaborarea 
strategiilor şi priorităţilor privind 
cercetarea ştiinţifică la nivelul 
Universităţii, regional, naţional şi 
internaţional;

•	 Asigurarea respectării regulilor 
de conduită prevăzute în Carta 
Universităţii, legislaţia naţională şi 
internaţională din domeniu.
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La începutul celui de-al doilea 
semestru al anului universitar 
2011-2012 a fost inaugurat şi 

căminul nr.3 din Faleză Nord.

Cămine studențești




