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Dragi studenți, 

 

Atunci când am inițiat înființarea Senatului Studențesc, m-am gândit la realizarea unui parteneriat 

autentic între voi și profesorii voștri, menit să asigure funcționarea optimă a instituției și atingerea țelurilor 

propuse de fiecare dintre noi. Lansarea primei ediții a Ghidului studentului nu face decât să confirme că 

acest parteneriat a început să funcționeze.  

Subordonarea tuturor activităților voastre sistemului de valori care dorim să definească existența 

noastră academică - unitate, onoare, competență - vă face participanți activi la desăvârșirea modernizării 

instituției noastre și consacrarea ei ca pol regional al educației, cercetării și multiculturalismului. Implicarea 

voastră în programele de schimburi academice contribuie la procesul de internaționalizare a universității 

noastre.  

Vă felicit pentru această realizare și vă doresc mult succes în tot ceea ce veți întreprinde în folosul 

comunității noastre academice! 

 

Prof.univ.dr. Sorin Rugină 

Rectorul Universității „Ovidius” din Constanța 

 

 

Dragi colegi,  

 

 

Comunitatea universitară în care ați fost admiși este o instituție complexă, la fel cum este și regiunea 

istorică în inima căreia se află. Dobrogea este un spațiu multicultural, un mozaic etnic și confesional, 

dublată în mod firesc de această universitate, compusă din nu mai puțin de 16 facultăți și 15000 de 

studenți, multidisciplinară și deschisă tuturor.  

Valorile care ne definesc sunt unitatea, onoarea și competența. Internaționalizarea și diversitatea 

programelor de studii fac din comunitatea noastră un univers al ideilor, al dialogului și al oportunităților. 

Împreună, putem deveni Universitatea Europeană a Mării Negre - un pol de importanță regională în 

învățământ și cercetare științifică.  

Prin prezentul Ghid al studentului am încercat să vă prezentăm cele mai importante informații care 

v-ar putea interesa la începutul studenției. Sperăm ca acest instrument să vă fie de folos în întâmpinarea și 

depășirea provocărilor care vă așteaptă în primii pași pe care îi faceți în comunitatea universitară ovidiană! 

 

Alexandru Sofron 

Președintele Senatului Studențesc 
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Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) are o istorie de peste jumătate de veac în 

învățământul superior tomitan, având de-a lungul timpului mai multe denumiri: 

 

 

 

 

 

 

La sfârșitul anului universitar 1990-1991, UOC se putea mândri cu 1035 de studenți și 150 de cadre 

didactice, care își desfășurau activitatea în cadrul a patru facultăți (Științe, Medicină, Litere și Istorie, 

respectiv Inginerie). Din 1991 și până în prezent au fost înființate noi facultăți, desprinse din cele existente 

(Drept, Teologie, Arte, Psihologie, Științe Economice), sau specializări (Științe Politice, Științe Agricole, 

Farmacie, Geografie, Informatică, Jurnalism).  Astfel, în anul universitar 2017-2018  studiaza la UOC un 

număr de 15651 de studenți, din care 11520 la programe de licență, 2238 la masterat, 351 la doctorat 

și 1542 înscriși la alte programe, precum anul pregătitor, rezidențiatul sau modulul de pregătire 

psihopedagogică.  

1961-1974 Institutul Pedagogic de 3 ani 

1974-1977 Institutul Pedagogic Constanța (4 ani) 

1977-1984 Institutul de Învățământ Superior (Tehnic și Pedagogic) 

1984-1990 Institutul de Subingineri 

1990-1991 Universitatea din Constanța 

1991- Universitatea  „Ovidius” din Constanța 

DISTRIBUȚIA NUMĂRULUI DE 

STUDENȚI PE CICLURI DE STUDIU 

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 
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CELE 16 FACULTĂȚI ALE UNIVERSITĂȚII 

Diversitatea programelor de studiu oferite de cele 16 facultăți din cadrul Universității 

„Ovidius” din Constanța face ca o clasificare a acestora pe domenii științifice să fie o misiune 

extrem de dificilă. Ne-am încumetat să realizăm o asemenea clasificare, cu toate că unele facultăți 

ar fi putut aparține și unui alt domeniu decât cele în care sunt prezentate: 

Durata ciclurilor de studii în sistemul Bologna 
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Universitatea „Ovidius” din Constanța este condusă de un rector, în subordinea 

căruia își desfășoară activitatea cinci prorectori, responsabili cu implementarea și 

dezvoltarea unor strategii specifice. Împreună cu directorul general administrativ și 

decani, aceștia formează Consiliul de administrație, care asigură conducerea 

operativă a UOC. 

Fiecare facultate este condusă de un decan, care are în subordinea sa unul sau 

SĂ CUNOAȘTEM 

Cine conduce universitatea? 
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SENATUL 

UNIVERSITAR 
ORGAN DECIZIONAL 

SUPREM 

CONSILIUL DE  

ADMINISTRAȚIE 

CONDUCERE OPERATIVĂ 

1 loc rezervat 

CONSILIILE FACULTĂȚILOR 

(16) 
ORGANE COLEGIALE DELIBERATIVE 

Minim 25% din numărul total de 

locuri revin reprezentanților 

studenților  
SENATUL STUDENȚESC 
organ consultativ și autonom 

compus integral din studenți 

Asociațiile studențești 
reprezentative și legal 

constituite 

Monitorizarea respectării 

drepturilor studenților  și 

formularea unor 

recomandări 

Reprezentarea 

drepturilor și 

intereselor legitime 

ale studenților  

PRINCIPALELE ORGANE COMPETENTE ÎN MATERIA PROBLEMELOR STUDENȚEȘTI 

Lect.univ.dr. Alexandru BOBE 

Prorector responsabil cu dezvoltarea și implementarea strategiei 

administrative și a celei privind studenții și absolvenții 

 vicerector.students@univ-ovidius.ro  

Cum se iau deciziile privitoare la studenți? 

Liga Studenților  -  Universitatea Ovidius din 

Constanța 
Asociatie reprezentativă  a studenților UOC 

înființată în 1996 și compusă integral din studenți 

Asociația Studenților  Economiști 

Asociația  Studenților  și Inginerilor  Constructori 

Asociația Studenților și Absolvenților de Teologie 

Asociaația Studenților Mediciniști și Tinerilor 

Medici 

Organizația Studenților Basarabeni 

Senatul Studențesc   

 

 

 Departamentul pentru 

studenți și  

absolvenți 
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CAMPUS UNIVERSITAR | Aleea Universității nr. 1 

 

CAMPUS 

Corp A 
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Cum ajung 

la Campus? 
 

de la gară 

100 RATC 

40C RATC 

 

de la cămine 

40C RATC 

301 GMS 

312 GMS 

304 GMS (C1, 

C2) 

 

de la sediul vechi 

40C RATC 

Regia Autonomă de 

Transport în Comun 

Constanța (RATC)

eliberează 

abonamente de 

transport reduse cu 

50% și gratuite 

tuturor studenților cu 

frecvența la zi, având 

vârsta de până la 26 

de ani. 

Unde? La toate 

chioșcurile RATC 

Acte necesare? C.I. și 

carnet de student 

vizat la zi (și  

act doveditor 

pentru orfani) 
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Matematică și Informatică · Inginerie 

Mecanică, Industrială și Maritimă · 

Științe Aplicate și Inginerie · Arte ·  

Psihologie și Științe ale Educației* · 

Farmacie* · Științele Naturii și Științe 

Agricole*  

Studenții căror 

facultăți 

BAZA NAUTICĂ se află în Constanța, pe Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 

1, fiind sediul Facultății de Educație Fizică și Sport. Cuprinde o bază sportivă cu 

multiple terenuri (volei, baschet, handbal, tenis, pistă de atletism, sală de forță și de 

gimnastică).  

Sediul Facultății de Medicină 

Dentară se află în Constanța, pe 

Strada Ilarie Voronca nr. 7, într-o 

clădire renovată în 2002, cu o 

suprafață totală de circa 900 mp.  

 

Pe lângă aceste sedii, UOC mai 

deține sau folosește și spații de 

învățământ situate în: 

Piața Chiliei - Str. Ion Vodă nr. 58 

- Științe Economice, dar și 

Psihologie și Științele Educației 

Str. Unirii nr. 22B - Facultatea de 

Construcții 
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Pentru eliberarea permisului sunt necesare următoarele 

acte: 

CARTE DE IDENTITATE sau PAȘAPORT 

CARNETUL DE STUDENT vizat pe anul univ. în 

SEDIUL CENTRAL 
Bulevardul Mamaia nr. 126 

SERVICII ADRESATE STUDENȚILOR 

Consiliere în carieră · Practică și voluntariat · 

Sporirea oportunităților de dezvoltare 

profesională · Consultanță antreprenorială · 

Marketing și dezvoltare personală · Prezentarea 

ofertelor de locuri de muncă  

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

oferă studenților și absolvenților Universității 

„Ovidius” din Constanța servicii de informare, 

consiliere și orientare în carieră pentru 

integrarea pe piața forței de muncă. 

SERVICII 

Consultarea publicațiilor 

Împrumutul la domiciliu 

Asistența infodocumentară 

Cercetări bibiografice 

CAMPUS UNIVERSITAR 

Aleea Universității nr. 1 

PERMISUL DE BIBLIOTECĂ 

DIRECTOR CCOC 
Psiholog .dr. Gheorghe RAFTU 

 

 0241/606400 int. 528, 

0241/606456 

consiliere.univ-ovidius.ro 

consiliere.univ-ovidius.ro
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CĂMINE 

Căminul FN1 (anterior P1) este situat în 

Constanța, pe Aleea Studenților (cartierul 

Faleză Nord / zona Pescărie), lângă alte 

două corpuri de clădire (căminul FN2 și 

FN3-Casa de oaspeți a UOC). Are un 

număr de 132 de locuri de cazare, 

dispuse pe șase nivele (Parter + 5 

etaje).    

 Anterior numit P2, Căminul FN2

este situat tot pe Aleea 

Studenților, în apropiere de 

căminul FN1 și Casa de oaspeți a 

UOC (FN3). Din toate căminele 

studențești ovidiene, are cel mai 

mare număr de locuri de cazare 

(320), dispuse pe șapte nivele 

(Parter + 6 etaje).  

CONSULTĂ  

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA  

CĂMINELOR ȘI CANTINELOR STUDENȚEȘTI 

Informații privind procesul de 

Universitatea „Ovidius” din Constanța dispune de 

patru cămine studențești, situate fie în proximitatea 

sediului vechi (C1, C2), fie în zona Faleză Nord (FN1, 

FN2), unde pot fi cazați studenții care au domiciliul la 

mai mult de 40 km depărtare de Constanța.  

 

http://univ-ovidius.ro/images/-docs/regulamente/v1/Regulam organizare si funct camine si cantine studenti - postare.pdf
http://www.univ-ovidius.ro/studenti/info-camine-cazare
http://www.univ-ovidius.ro/studenti/info-camine-cazare
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Căminul C1  

este situat în spatele 

sediului vechi al UOC, pe 

Bulevardul Mamaia nr. 

124, și dispune de un 

număr de 202 locuri de 

cazare. La parterul clădirii 

se află spații administrative 

(Direcția Generală 

Administrativă, Biroul de 

Burse, Secretariatul DPPD, 

ș.a.m.d.). La mansardă se 

află spații de învățământ 

folosite de diverse facultăți 

din cadrul UOC.  

Căminul C2 este situat tot în 

spatele sediului vechi al 

UOC, pe Bulevardul 

Mamaia nr. 124, și 

cuprinde un număr de 

225 de locuri de cazare, 

aflate într-o clădire 

compusă din parter, trei 

etaje și mansardă.  
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 Dreptul la învăţământ de calitate; 

 Dreptul de acces la programe de 

mobilitate internă şi externă, cu 

recunoaşterea creditelor obţinute în 

acest fel; 

 Dreptul de transfer de la o 

universitate la alta; 

 Dreptul la protecţia datelor personale; 

 Dreptul la suport de curs gratuit; 

 Dreptul de a fi informat cu privire la 

modalitatea de examinare; 

 Dreptul de a beneficia de un 

îndrumător de an/secție/grupă din 

rândul cadrelor didactice; 

 Dreptul de acces la regulamente, 

hotărâri, decizii, procese-verbale și 

alte documente ale instituţiei la care 

studiază; 

 Drepturi de autor și de proprietate 

intelectuală pentru rezultatele 

obţinute prin activităţile de cercetare-

dezvoltare, creaţie artistică și inovare; 

 Dreptul de a beneficia gratuit de 

servicii de informare și consiliere; 

 Dreptul la practică, bază materială, 

transport și masă asigurate; 

 Dreptul la recunoașterea practicii 

efectuate individual; 

 Dreptul de a întrerupe și relua 

studiile; 

 Dreptul de a studia în limba maternă 

sau într-o limbă de circulaţie 

internaţională; 

 Dreptul de a refuza să participe la 

procesul educaţional mai mult de 8 

ore pe zi, reprezentând cursuri, 

laboratoare și seminarii, exceptând 

cazurile de pregătire practică; 

 Dreptul la o evaluare obiectivă și 

nediscriminatorie a competenţelor 

dobândite după parcurgerea unui 

curs, cu respectarea programei și 

dreptul de a cunoaște baremul după 

care au fost evaluaţi; 

 Dreptul la examinarea printr-o 

metodă alternativă atunci când suferă 

de o dizabilitate temporară sau 

permanentă; 

 Dreptul de a contesta notele obţinute 

la examenele scrise. Rezolvarea 

contestaţiei va fi făcută de către o 

comisie din care nu fac parte cadre 

didactice care au evaluat iniţial, în 

prezenţa studentului contestator, în 

cazul care studentul solicită acest 

lucru; 

 Dreptul de a i se restitui, la cerere, în 

copie, un exemplar înregistrat de 

universitate al lucrării de licenţă/

dizertaţie și de a i se comunica 

punctajul acordat; 

 Studenţii au dreptul de a beneficia de 

trasee flexibile de învăţare, în cadrul 

programului de studiu fiind asigurate 

un număr minim de cursuri opţionale 

şi/sau facultative. 

extrase selectiv din Codul drepturilor și obligațiilor studentului, aprobat prin OMECTS nr. 3666/2012 
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 Obligația de a îndeplini toate sarcinile 

care le revin potrivit planului de 

învățământ și programelor analitice ale 

disciplinelor; 

 Obligația de a respecta Carta, 

regulamentele și deciziile universității;  

 Obligația de a respecta standardele de 

calitate impuse de către universități;  

 Obligația de a respecta drepturile de 

autor ale altor persoane și de a 

recunoaște paternitatea informațiilor 

prezentate în lucrările elaborate; 

 Obligația de a respecta prevederile 

codului etic al universității; 

 Obligația de a elabora și susține lucrări 

de evaluare la nivel de disciplină și 

lucrări de absolvire originale; 

 Obligația de a sesiza autorităților 

competente orice nereguli în procesul 

de învățământ și în cadrul activităților 

conexe acestuia; 

 Obligația de a participa la activități 

academice fără a fi sub influența 

băuturilor alcoolice sau a altor 

substanțe interzise; 

 Obligația de a nu folosi un limbaj și 

comportament neadecvat mediului 

universitar;  

 Obligația de a respecta curățenia, 

liniștea și ordinea în spațiul universitar;  

 Obligația de a păstra integritatea și 

buna funcționare a bazei materiale 

puse la dispoziția lor de către 

instituțiile de învățământ superior;  

 Obligația de a suporta eventualele 

prejudicii aduse bazei materiale puse la 

dispoziția lor de către instituția de 

învățământ superior;  

 Obligația să își îndeplinească 

angajamentele financiare impuse de 

către instituția la care studiază, în 

condițiile stabilite în contractul de 

CONSULTĂ CODUL UNIVERSITAR AL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR  

STUDENȚILOR UNIVERSITĂȚII „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA 

CONSULTĂ CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI 
aprobat prin Ordinul MECTS nr. 3666 din 30 martie 2012 

SENATUL STUDENȚESC 

Asociațiile studențesti și Senatul Studențesc  monitorizează respectarea 

drepturilor studenților în UOC și elaboreză în acest sens un RAPORT 

ANUAL, dar și alte rapoarte, care privesc: 
 

 SATISFACȚIA STUDENȚILOR DIN CĂMINE (în curs de elaborare) 

Chestionar aplicat în perioada iunie - august 2017 
 

 SESIUNEA IUNIE 2017 (în curs de elaborare) 

http://www.univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-universitatii/517
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/studenti/OM_3666_2012_CODUL_DREPTURILOR_OBLIGATIILOR_STUDENTILOR .pdf
http://www.facebook.com/senatulstudentesc.ovidius
http://www.univ-ovidius.ro/studenti/senatul-studentesc/prezentare
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Sistemul european de credite 
Fiecare an universitar are câte 60 de credite de studii transferabile, fiind 

totalizate 180 de credite de studii transferabile pentru programele cu o durată a 

studiilor de licenţă (ciclul I) de 3 ani, 240 de credite de studii transferabile pentru 

programele cu o durată a studiilor de licenţă de 4 ani, 300 de credite de studii 

transferabile pentru programul Farmacie, cu o durată a studiilor de licenţă de 5 ani 

şi 360 de credite de studii transferabile pentru programele Medicină şi Medicină 

Dentară, cu o durată a studiilor de licenţă de 6 ani. 

Studiile universitare de master (ciclul II) au 

între 60 şi 120 de credite de studii 

transferabile, în funcţie de durata studiilor 

universitare de licenţă. Durata totală cumulată 

a ciclului universitar de licenţă şi de master 

corespunde obţinerii a cel puţin 300 de credite 

de studiu transferabile. 

Numărul minim de credite de studii 

transferabile necesare promovării anului de 

studii este de minim 30. În calculul numărului 

minim de credite de studii transferabile se iau 

numai cele obţinute prin promovarea 

disciplinelor obligatorii şi opţionale. Facultăţile 

pot modifica acest prag prin regulamente 

proprii. 

 Studenţii care nu obţin creditele necesare 

promovării în anul universitar următor şi sunt 

înscrişi în acelaşi an (excepţie exmatriculaţii 

anului I de studii – care nu se reînmatriculează) 

trebuie să satisfacă cerinţele planului de 

învăţământ al promoţiei respective (promoţia 

cu care îşi reia studiile). 

Susţinerea examenului de licenţă este condiţionată de 

Creditele de studii transferabile se 

acordă pentru fiecare disciplină 

promovată conform numărului alocat 

în planul de învățământ. 

Credit transferabil 

Punctele de credit se obțin prin 

înmulțirea notei obținute cu numărul 

de credite alocat disciplinei 

respective. Prin adunarea punctelor 

de credite obținute într-un an 

universitar se obține media 

ponderată anuală a studentului. 

Punct de credit 

Notele și creditele obținute pot fi verificate prin intermediul 

platformei UMS, catalogul tău online!  

Pentru a te loga, contul tău este, de fapt, CNP-ul,  

iar parola este data nașterii (exemplu: „20-05-1990”)! univ-ovidius.ums.ro 
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Despre sesiune și reprezentare 

Sesiunea este perioada de 

susținere a examenelor la 

disciplinele obligatorii din planul 

Sesiunea 

Presesiunea  este perioada de 

susținere a colocviilor la 

disciplinele opționale din planul 

Presesiunea 

Examenul este forma de evaluare 

la disciplinele obligatorii din planul 

de învățământ al programului de 

Examenul 

Colocviul este forma de evauluare 

la disciplinele opționale din planul 

de învățământ, precum și la limba 

străină și educația fizică.  

Colocviul 

Șeful de an este studentul ales 

în mod democratic pentru a 

reprezenta interesele studenților 

Șeful de an 

Îndrumătorul de an este cadrul didactic 

desemnat a fi responsabil cu consilierea 

studenților dintr-un an de studiu.   

Îndrumătorul de an 

Studentul consilier este ales în 

mod democratic pentru a 

reprezenta interesele studenților 

Studentul consilier 
Studentul senator este ales în 

mod democratic pentru a 

reprezenta interesele studenților 

la nivelul Senatului universitar. 

Studentul senator 

Șeful de palier este studentul 

ales în mod democratic pentru a 

reprezenta interesele celor 

cazați la un anumit nivel al 

căminului. 

Șeful de palier 

Șeful de cămin este studentul 

ales în mod democratic pentru a 

reprezenta interesele celor 

cazați într-un anumit cămin 

studențesc. 

Șeful de cămin 

În sesiunea de toamnă poți opta 

pentru mărirea notei la cel mult 

trei discipline din anul respectiv; 

rămâne valabilă ultima notă (cea 

de la mărire; și nu cea mai 

mare)! 

Mărirea 

Dacă în timpul anului ai absentat 

sau ai picat la vreun examen, în 

toamnă ești programat automat 

pentru restanță. Dacă nici atunci 

nu îl promovezi, data viitoare 

Restanța 
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Forma de finanțare 

a studiilor 
Cuantumul taxei  

FĂRĂ TAXĂ 165 de lei 

CU TAXĂ 280 de lei 

TAXA LUNARĂ DE CĂMIN 

TAXA DE SUSȚINERE A EXAMENELOR DE  

FINALIZARE A STUDIILOR 

EXCEPȚIE FAC URMĂTOARELE  

PROGRAME DE STUDII... 
 

600 de lei - MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE și 

FACULTATEA DE ARTE 

400 de lei - ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

GENERALĂ, 

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, 

ASISTENȚĂ DE FARMACIE, TEHNICĂ DENTARĂ  

 

 
Ne disperă TAXELE, 

Ne mănâncă zilele, 

Dar atunci când ești 

student, 

Pân’ la urmă... ești client! 

BURSE ACORDATE DE UNIVERSITATE 

CONSULTĂ 

REGULAMENTUL 

PENTRU A VEDEA DACĂ 

TE ÎNCADREZI!  

Fiecare facultate își 

stabilește singură 

taxele de 

școlarizare. Pentru 

vizualizarea taxelor 

valabile în anul 

universitar 2016-

2017, consultați 

paginile de 

prezentare a 

facultăților. 

Nu uita de bursele de studiu 

acordate prin programul 

ERASMUS 

prezentate pe pagina următoare! 

Bursă de  

Performanță 

Bursă de  

Merit 

Bursă 

Socială 

Bursă specială 

pentru performan 

ță cultural-socială/

sportivă 

Bursă 

pentru 

stagiu 

universitar 

în țară/

străinătate 

http://www.univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-universitatii/552-regulament-privind-acordarea-de-burse-si-alte-forme-de-sprijin-material
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CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI POLITICI 
 Stimularea implicării studenților în activități de cercetare și elaborarea unui 

Ghid de scriere academică, pentru creșterea și menținerea unui nivel înalt de 

calitate a elaborării lucrărilor de diplomă, articolelor sau comunicărilor 

științifice ale studenților 

 

 Promovarea unor politici educaționale centrate pe student și susținerea unui 

dialog constructiv și transparent cu cadrele didactice, în vederea creșterii 

calității actului didactic  

Ce își propune SENATUL STUDENȚESC? 

INTEGRITATE ȘI TRANSPARENTIZARE 

 Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de monitorizare 

a integrității academice pentru combaterea imposturii 
 

 Transparentizarea procesului decizional pentru o mai bună 

informare a studenților și combaterea corupției 

CĂMINE, CANTINĂ ȘI SPAȚII DE 

 Monitorizarea și asigurarea unor bune condiții de odihnă și de studiu 

pentru studenții căminiști 
 

 Monitorizarea stării în care se află baza materială a UOC și 

transmiterea unor sesizări conducerii (privind starea mobilierului, 

tâmplăriei, dotărilor) 

• Misiunea Departamentului de Relații Internaționale este de 

susținere a politicii de internaționalizare a universității de 

promovare a imaginii sale de forum educațional și de cercetare la 

nivel mondial. În perioada 2010-2016, în cadrul programelor LLP 

Erasmus și  Erasmus Plus, 335 de studenți au beneficiat de o 

mobilitate de studiu și 31 studenți au beneficiat de o mobilitate de 

practică în centre universitare de renume și în diverse companii: 

Franța, Italia, Turcia, Spania, Portugalia, Polonia, Letonia, Germania.  

 

• Universitatea „Ovidius” din Constanța și-a îmbunătățit permanent 

portofoliul de acorduri bilaterale ce stau la baza realizării 

mobilităților studențești. Dacă în anul univ. 2009-2010 instituția era 

parteneră în 106 acorduri bilaterale, în anul univ. 2016-2017 

numărul acestora a ajuns la 169, cu parteneri din majoritatea țărilor 

participante la program.  

BURSELE ERASMUS 
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drept.univ-ovidius.ro 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 

Studii de licență: Drept, zi – 3000 lei · IFR – 2400 lei 

· Administrație publică, zi – 2700 lei  · IFR – 2400 lei 

· Poliție locală, zi – 2700 lei · Asistență managerială 

și secretariat, zi – 2400 lei Studii de masterat: Drept 

– 3100 lei · Științe administrative – 2900 lei 

Pentru studenții străini în regim CPV (cont propriu 

valutar) Studii de licență / masterat – 2500 euro/an 

Ofertă educațională 

 

Studii de licență (3 ani) 

ISTORIE · ȘTIINȚE POLITICE · RELAȚII 

INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE  

Studii de master (2 ani) 

RELAȚIILE INTERNAȚIONALE ÎN SECOLELE 

XIX-XXI. ISTORIE ȘI 

DIPLOMAȚIE · 

ANTROPOLOGIE ȘI ISTORIE 

EUROPEANĂ 

  

FACULTATEA DE ISTORIE  

ȘI ȘTIINȚE POLITICE 

isp.univ-ovidius.ro 

TAXE DE 

ȘCOLARIZARE 
 

Studii de licență: 3000 lei 

și masterat: 3500 lei 

 

DECAN 

Conf.univ.dr. Emanuel PLOPEANU 

PRODECAN 

Lect.univ.dr. Daniel CITIRIGĂ 
§ 

Studenți membri în Consiliul Facultății:* 

Florina CHIRILĂ 

Nicoleta ERIMIA 

Gabriel CONDULEȚ 

Victor ȘĂLARU 

FACULTATEA DE DREPT ȘI  

ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE 
Ofertă 

educațională 

 

Studii de licență 

Științe juridice 

DREPT (4 ani)** 

Științe administrative 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (3 ani)** 

POLIȚIE LOCALĂ (3 ani) 

Studii de master 

Științe juridice 

DREPT PUBLIC (2 sem.) 

DREPT MARITIM (4 sem.) 

PROCEDURI JUDICIARE DE DREPT PRIVAT 

ȘI PROFESII JURIDICE (2 sem.) 

ȘTIINȚE PENALE (2 sem.) 

Științe administrative 

ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ. INSTITUȚII 

ȘI POLITICI PUBLICE (4 sem.) 

MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE 

(4 sem.) 

** - cursuri de zi și frecvență redusă (IFR) 

 

DECAN 

Prof.univ.dr. Adrian STOICA-CONSTANTIN 

PRODECANI 

Prof.univ.dr. Mihaela RUS 

Conf.univ.dr. Adina Laura PANDELE 
§ 

Studenți membri în Consiliul Facultății*: 

Anthony MURPHY 

Vlad STĂNCESCU 

Georgiana CHESNOIU 

Adina RUSNAC 

* valabil pentru anul universitar 2016-2017. 

Alegerile pentru anul universitar 2017-2018 se 

vor desfașura în luna octombrie. 

drept.univ-ovidius.ro
https://www.facebook.com/ELSA.Constanta1
isp.univ-ovidius.ro
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 FACULTATEA DE LITERE 

Ofertă educațională 

 

Studii de licență 

LIMBI ȘI LITERATURI (3 ani) 

STUDII AMERICANE  (3 ani, lb. engleză) 

JURNALISM (3 ani) 

Studii de master 

STUDII DE ROMÂNISTICĂ · STUDII ANGLO-

AMERICANE ·COMUNICARE ȘI DISCURS 

INTERCULTURAL ÎN SPAȚIUL EUROPEAN ·  

LIMBA FRANCEZĂ ȘI PLURILINGVISM ÎN 

SPAȚIUL EUROPEAN 

FACULTATEA DE ARTE 

Ofertă educațională 
 

Studii de licență 

PEDAGOGIE MUZICALĂ (3 ani, zi) · INTERPRETARE MUZICALĂ - 

CANTO (4 ani, zi) · ARTELE SPECTACOLULUI (actorie sau 

coregrafie; 3 ani, zi) · PEDAGOGIE - ARTE PLASTICE șI 

DECORATIVE (3 ani, zi) 

Studii de masterat  

ARTA EDUCAȚIEI MUZICALE · ARTA SPECTACOLULUI LIRIC · 

ARTA ACTORULUI DE MUSIC-HALL · EDUCAȚIA VIZUALĂ PRIN 

STUDIUL PEISAJULUI ȘI AL FIGURII  (2 ani, zi) 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Studii de licență: 

Actorie, coregrafie, interpretare - 5500 lei · Pedagogie 

muzicală / artelor plastice - 5000 lei 

și masterat: Arta actorului / music-hall - 6000 lei 

· Arta educației muzicale, Educația vizuală - 5500 lei 
 ovidius.ro 

arte.univ-ovidius.ro 

litere.univ-ovidius.ro 

DECAN 

Prof.univ.dr. Cristina TAMAȘ 

PRODECAN 

Conf.univ.dr. Florentina NICOLAE 
§ 

Studenți membri în Consiliul Facultății* 

Anca Mirela ȚAGA 

Alexandra GHEORGHE 

Dumitra CAPLAN 

Georgiana Elena COSTEA 

Ana Maria PAVEL 

Emil FILOMENCU 

Ioana-Mihaela RAICIU 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Studii de licență: 

IF – 3200 lei · IFR – 3000 lei 

și masterat: 3400 lei 

 

DECAN 

Prof.univ.dr. Daniela HANȚIU 

PRODECAN 

Conf. univ. dr. Mirela KOZLOVSKY  

§ 

Studenți membri în Consiliul Facultății:* 

Eduard VACARIU 

Ioana POPA 

Mihaela BOTEZAN 

Cristina VELIU 

isp.univ-ovidius.ro
arte.univ-ovidius.ro
litere.univ-ovidius.ro
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

DECAN 

Prof.univ.dr. Mirela DAMIAN 

PRODECAN 

Prof.univ.dr. Constantin RIZESCU 
§ 

Studenți membri în Consiliul 

Facultății*: 

Filiz ABLEZ 

Ionela DONICI 

 Andra SINGURAN 

                  Nicușor NOVAC 

Ofertă educațională 

 

Studii de licență (3 ani) 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ* · SPORT ȘI 

PERFORMANȚĂ MOTRICĂ · KINETOTERAPIE 

ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ   

Studii de master (2 ani) 

EDUCAȚIE FIZIC Ă ȘI SPORT ȘCOLAR · 

PERFORMANȚĂ ÎN SPORT · KINETOTERAPIE, 

RECUPERARE ȘI 

REEDUCARE MOTRICĂ 

* - cursuri de zi sau 

frecvență redusă  

teologie.univ-ovidius.ro 

FACULTATEA DE 

TEOLOGIE 

Ofertă educațională 

 

Studii de licență 

Teologie: 

PASTORALĂ (4 ani) ·  

DIDACTICĂ · ASISTENȚĂ SOCIALĂ  (3 ani) 

Muzică religioasă (3 ani) 

Studii de master (2 ani) 

EXEGEZĂ BIBLICĂ · PASTORAȚIE ȘI VIAȚĂ 

LITURGICĂ · STUDII JURIDICO-CANONICE ALE 

CELOR TREI RELIGII MONOTEISTE · 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Studii de licență: 

Teologie pastorală 2800 lei  

Didactică · Asistență socială 2600 lei 

Muzică religioasă 5000 lei 

și masterat: 1500 lei / semestru 

DECAN 

Pr. Prof.univ.dr. Cosma MITU 

PRODECAN 

Pr.Prof.univ.dr. Dănuț Dumitru POPOVICI  

§ 

Studenți reprezentanți în Consiliul Facultății*  

Elena ANGHEL 

Ionuț BĂNIȘOR  

Valentin CORNICIUC  

Viorel POPA 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Studii de licență: 3200 lei 

și masterat: 3400 lei 

fefs.univ-ovidius.ro 

teologie.univ-ovidius.ro
fefs.univ-ovidius.ro
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 Ofertă educațională 

 

Studii de licență 

ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR* 

· ECONOMIA FIRMEI · AFACERI INTERNAȚIONALE* · 

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE* · 

FINANȚE ȘI BĂNCI* · MARKETING ·MANAGEMENT 

Studii de master 

Masterate de cercetare ADMINISTRAREA AFACERILOR 

INTERNAȚIONALE · FINANȚE CORPORATIVE ȘI BĂNCI· 

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERȚ ȘI 

SERVICII · CONTABILITATEA ȘI AUDITUL AFACERILOR  

Masterate profesionale ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN 

AFACERI · PIEȚE DE CAPITAL· POLITICI EUROPENE DE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ · MANAGEMENTUL RISCULUI 

ÎN AFACERI INTERNAȚIONALE · ADMINISTRAREA ȘI 

AUDITUL PROIECTELOR DE AFACERI · ADMINISTRAREA 

AFACERILOR ÎN IMM · TEHNICI CONTABILE ȘI 

FINANCIARE PENTRU GESTIUNEA AFACERILOR 

* - învățământ de zi sau la distanță (ID)  

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

stec.univ-ovidius.ro 

DECAN 

Prof.univ.dr. Elena Cerasela SPATARIU 

PRODECANI 

Prof.univ.dr. Elena CONDREA 

Prof.univ.dr. Veronica POPOVICI 

Conf.univ.dr. Simona UTUREANU 

Lect.univ.dr. Gabriela GHEORGHIU 
§ 

Studenți membri în Consiliul Facultății* 

Iuliana ARVAT 

Theodor BARBU 

Corina CIUREA 

Irina DRAGOTĂ 

Lavinia MATEI 

George POPESCU 

 

Ofertă educațională 
 

Studii de licență 

PSIHOLOGIE · PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ · 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ · PEDAGOGIA 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR 

Studii de masterat  

PSIHODIAGNOZA COMPLEXĂ A PERSONALITĂȚII 

· TERAPII ȘI COMPENSARE ȘI TULBURĂRILE DE 

COMUNICARE · MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Studii de licență: 

Psihologie · Pedagogia înv. primar și preșcolar - 3000 

lei 

Psihopedagogie specială · Asistență socială - 2700 lei 

și masterat: 3400 lei 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Studii de licență: 

zi 2700 lei · ID 2400 lei 

și masterat: 3100 lei 

pse.univ-ovidius.ro 

FACULTATEA DE 

PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE 

EDUCAȚIEI 
 

DECAN 

Prof.univ.dr. Virgil FRUNZĂ 

PRODECANI 

Conf.univ.dr. Rodica ENACHE 

Conf.univ.dr. Daniela CĂPRIOARĂ 

Studenți membri în Consiliul Facultății*: 

Anamaria CĂRĂGUI 

Doris AVRĂMESCU 

Ana-Maria GAGIU 

Vlad-Andrei DAVID 

Anamaria MILITARU 
* valabil pentru anul 

universitar 2016-2017. 

Alegerile pentru anul 

universitar 2017-2018 se vor 

desfașura în luna octombrie. 

stec.univ-ovidius.ro
pse.univ-ovidius.ro
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 FACULTATEA DE 

MEDICINĂ 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Studenți români, străini bursieri ai statului 

român și străini CPNV: 

MD I-IV 7000 lei · MD V-VI 5500 lei · 

Tehnică dentară 4500 lei  

Studenți CPV: 

MD I-IV 5000 euro · MD V-VI 4200 euro 

FACULTATEA DE 

MEDICINĂ DENTARĂ 

DECAN 

Conf.univ.dr. Dan Marcel ILIESCU 

PRODECANI 

Prof.univ.dr. Constantin TICA 

Conf.univ.dr. Doina Ecaterina TOFOLEAN 

Ș.L.dr. Tony Laurențiu HANGAN 
§ 

Studenți membri în Consiliul Facultății*: 

Andreea NOAPTEȘ 

Vlad Alexandru VÎLCEA 

Dana Gabriela CHIȚOI 

Alexandra Raluca CRISTU 

Teodor Nicoae GACHE 

Tania Elena POLIFRON 

Mihai SPĂLĂȚELU 

Mariana RACHELEANU 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Studii de licență:  

Medicină I-III 7000 lei · Medicină IV-VI 4800 lei 

Asistență medicală generală 3500 lei · 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare 4000 lei 

Studii de masterat: 4000 lei 

Ofertă educațională 

 

Studii de licență Sănătate 

MEDICINĂ în limba română (6 ani) 

MEDICINĂ în limba engleză (6 ani) 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (4 ani) 

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE (3 

ani) 

Studii de master Medicină 

MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR ŞI SERVICIILOR 

MEDICALE ŞI FARMACEUTICE (2 ani)  

Studii de licență 

Sănătate 

MEDICINĂ DENTARĂ (6 ani) 

TEHNICĂ DENTARĂ (3 ani) 

md.univ-ovidius.ro 

DECAN 

Prof.univ.dr. Aureliana CARAIANE 

PRODECAN 

Lect.univ.dr. Victoria BADEA  

§ 

Studenți membri în Consiliul Facultății* 

Raluca BRICEAG 

Ioana Irene CHIRIȚĂ 

Teodora Simona HRISTU 

Antonio Ionuț ANTONOVICI 

medicina.univ-ovidius.ro 

https://www.facebook.com/asmtmcovidius/
md.univ-ovidius.ro
medicina.univ-ovidius.ro
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Ofertă educațională 

 

Studii de licență (3 ani) BIOLOGIE ·  

GEOGRAFIE · GEOGRAFIA TURISMULUI · 

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI · 

AGRICULTURĂ(4 ani, zi și IFR · INGINERIE 

ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ (4 ani) · 

HORTICULTURĂ (4 ani) 

Domenii de master (2 ani) AGRONOMIE · 

BIOLOGIE ·ȘTIINȚA MEDIULUI  

FACULTATEA DE 

FARMACIE 

Ofertă educațională 
 

Studii de licență Sănătate 

FARMACIE (5 ani) ·  

ASISTENȚĂ DE FARMACIE (3 ani) 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Farmacie 7000 lei 

Asistență de Farmacie 3500 lei 
 

FACULTATEA DE ȘIINȚELE 

NATURII ȘI ȘTIINȚE AGRICOLE 

snsa.univ-ovidius.ro 

 

DECAN 

Conf.univ.dr. Laura Adriana BUCUR 

PRODECAN 

Conf.univ.dr. Denisa DUMITRESCU  

§ 

Studenți membri în Consiliul Facultății* 

Yannick Daniel Patrice HÉBERT 

Alexandra Raluca PLEȘCA 

Larisa Teodora STOICA 

Adina Elena GRASU 

Andreea Simina LAZĂR 

Elena Roxana BABOIA 

farmacie.univ-ovidius.ro 

 

DECAN 

Conf.univ.dr. Marius SKOLKA 

PRODECAN 

Prof.univ.dr. Lucica TOFAN 
§ 

Studenți membri în Consiliul Facultății* 

Ioan Andrei CĂDINEANU 

Clementina DELIU 

Cristina APOSTOL  

Cătălin Ion GĂINĂ  

Claudia MARINESCU 

Mihaela DAVID 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Licență: Biologie · Ecologie și Protecția 

Mediului · Agricultură · Horticultură 3350 lei · 

IEA 3000 lei · Geografie · Geografia turismului 

3100 lei  

Masterat: 3450 lei · Licență și masterat pentru 

studenți extracomunitari: 2430 euro 

* valabil pentru anul universitar 2016-2017. Alegerile 

pentru anul universitar 2017-2018 se vor desfașura în 

luna octombrie. 

snsa.univ-ovidius.ro
farmacie.univ-ovidius.ro
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FACULTATEA DE 

CONSTRUCȚII 

Ofertă educațională 

 

Studii de licență (4 ani) Inginerie civilă 

Construcții civile, industriale și agricole · 

Amenajări și construcții hidrotehnice · 

Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală  

Inginerie și management Inginerie economică 

în construcții 

Studii de master (3 sem.) 

Inginerie civilă și instalații  

Ingineria structurilor de construcție · Ingineria 

și managementul resurselor de apă · Inginerie 

costieră  

Inginerie și management  

Ingineria și managementul 

proiectelor de construcții  

FACULTATEA DE  

INGINERIE MECANICĂ,  

INDUSTRIALĂ ȘI 

MARITIMĂ 

Ofertă educațională 

 

Studii de licență (4 ani) 

Energetică industrială · Autovehicule rutiere* · Instalații și 

echipamente portuare și maritime · Ingineria sudării · Sisteme și 

echipamente navale · Inginerie economică în domeniul mecanic*  

Studii de master (3 semestre) 

Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor · 

Calitate și certificare în construcțiile sudate · Ingineria sistemelor 

și echipamentelor navale avansate (4 sem.) · Ingineria și 

managementul sistemelor de producție 

* - cursuri de zi și frecvență redusă 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Studii de licență: 3000 lei 

Studii de masterat: 1750 lei / semestru 

constructii.univ-ovidius.ro 

imim.univ-ovidius.ro 

DECAN 

Prof.univ.dr.ing. Ionel NICOLAE 

PRODECAN 

Conf.univ.dr. Melat GERMAMBET 
§ 

Studenți membri în Consiliul 

Facultății*: 

Alexandru TOMA 

Aylin MUSTAFA 

Alexandra GUTĂU 

Gigi DRĂGAN 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Studii de licență: 3000 lei 

Studii de masterat: 1750 lei / semestru 

Taxă pentru studenți străini: 3000 euro 

DECAN 

Conf.univ.dr.ing. Ichinur OMER 

PRODECAN 

Ș.L.dr.ing. Sunai GELMAMBET 
§ 

Studenți membri în Consiliul 

Facultății*: 

Răzvan DIMOFTE 

Mădălina PARASCHIV 

Emilia SPIRIDON 

Emilia-Georgiana SOFRON 

constructii.univ-ovidius.ro
imim.univ-ovidius.ro
fsai.univ-ovidius.ro
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FACULTATEA DE 

MATEMATICĂ ȘI 

INFORMATICĂ 

DECAN 

Prof.univ.dr. Wladimir-Georges 

BOSKOFF 

PRODECAN 

Lect.univ.dr. Marian George CIUCĂ 
§ 

Studenți membri în Consiliul 

Facultăți*i: 

Costin-Dragoș BOTEZ 

Ionuț Cristian ENESCU 

Adrian BURHALĂ 

Liviu-Gabriel VASILE 

FACULTATEA DE  

ȘTIINȚE APLICATE ȘI 

INGINERIE 

Ofertă educațională 

 

Studii de licență 

Matematică - Informatică · Matematică · 

Informatică · Informatică (în lb. engleză)  

Studii de master  

Matematică didactică · Matematică aplicată · 

Modelare matematică în finanțe și analiză 

economică · Modelare și tehnologii informatice · 

Medii virtuale multi-modale distribuite 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Studii de licență:  Matematică, Matematică-

Informatică 2900 lei Informatică 3300 lei 

Informatică (în lb. engleză) 3500 lei 

Studii de masterat: 3500 lei 

CPV (cont propriu valutar): 3500 euro 

Ofertă educațională 

 

Studii de licență 

Chimie · Prelucrarea Petrolului și Petrochimie · Chimie 

Alimentară și Tehnologii Biochimice · Fizică tehnologică   

Studii de master  

Chimia și managementul calității produselor de consum în 

relație cu mediul · Tehnologii și management în prelucrarea petrolului 

· Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile  

TAXE DE ȘCOLARIZARE 
 

Studii de licență: 3500 lei 

Studii de masterat: 4000 lei 

fsai.univ-ovidius.ro 

math.univ-ovidius.ro 

DECAN 

Conf.univ.dr. Viorica POPESCU 

PRODECAN 

Prof.univ.dr. Semaghiul BIRGHILĂ 
§ 

Studenți membri în Consiliul 

Facultății*: 

Sebastian Florin BÎTLAN 

Florin Horia CROITORU 

Cristina Cătălina MUJDEI 

* valabil pentru anul universitar 2016-2017. Alegerile 

pentru anul universitar 2017-2018 se vor desfașura în 

luna octombrie. 

fsai.univ-ovidius.ro
math.univ-ovidius.ro
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 Universitatea „Ovidius” este cea mai mare 

universitate europeană la țărmul Mării 

Negre.  Situată în Constanța, orașul cel mai mare 

din Dobrogea și din întreg Sud-Estul României, 

universitatea se află într-o regiune în plin avânt 

economic, ce reprezintă o punte culturală între 

Occident și Orient, o poartă estică a Uniunii 

Europene.   

 În 1989, românii au răsturnat regimul comunist 

și au pornit pe un nou drum, al democrației și al 

respectării drepturilor omului, drum ce a condus la 

intrarea țării în Organizația Tratatului Atlanticului de 

Nord (NATO) în martie 2004 și în Uniunea 

Europeană în ianuarie 2007.  

 Limba română face parte din familia limbilor romanice, ce își au rădăcinile în latina vulgară, 

fiind înrudită cu italiana, franceza, spaniola și portugheza.  Românii se mândresc cu originea lor 

latină și sunt foarte comunicativi, circa un sfert din populație înțelegând sau/și vorbind limba 

engleză. Alte limbi bine cunoscute sunt, cum este și firesc, franceza, italiana și spaniola. 

Dobrogea, o punte între Occident și Orient 

 Dobrogea, o regiune aflată în sud-estul României, scăldată de Dunăre și de Marea Neagră, 

a fost, de-a lungul istoriei, o punte între Est și Vest, între 

Nord și Sud. Nu doar poziționarea geografică îi conferă 

acestei regiuni originalitate, ci mai ales multitudinea de 

culturi și de identități care o definesc. Prin diversitatea sa 

etnică și religioasă, prin respectarea tradițiilor și prin buna 

înțelegere dintre comunitățile sale de români, tătari, turci, 

armeni, greci, evrei, ruși lipoveni, ș.a.m.d., Dobrogea 

contemporană este și o punte culturală între civilizații. 

 Ceea ce face ca acest spațiu să cucerească inimile 

celor ce îl vizitează sunt atracțiile turistice, Delta Dunării și 

stațiunile estivale de pe litoralul Mării Negre. Dobrogea 

găzduiește un paradis natural, Delta Dunării, a doua ca 

mărime și cea mai bine conservată dintre deltele 

europene. Intrată în patrimoniul mondial UNESCO în 1991, 

Delta Dunării este o rezervație a biosferei. 

 În prezent, Dobrogea este o regiune economică 

puternică. Aici se află cel mai mare parc eolian din Europa 

Centrală și de Est, cu sute de turbine de ultimă 

generație.  Cu solul său fertil, scăldat de un soare cald, 

Dobrogea este și un grânar pentru întreaga țară. 

Farul Genovez 
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Constanța, o metropolă în continuă ascensiune 

 Universitatea „Ovidius” este un reper definitoriu al municipiului Constanța, o metropolă 

antică care își începe istoria în urmă cupeste 2.500 de ani. Fondat de coloniștii greci din Milet în 

secolul al VI-lea î.Hr., Tomis a fost cucerit de romani în anul 71 î.Hr. și redenumit Constantiana 

de către împăratul roman Constantin cel Mare, în onoarea surorii sale. Numele a fost prescurtat 

la Constanța (Kustendje) în timpul epocii otomane. 

 În timpul secolului al XIII-lea, în special negustorii genovezi au dominat Marea Neagră și 

astfel Constanța a înflorit, pentru ca apoi să decadă, două secole mai târziu, sub dominația 

turcă.  Orașul a început să renască în secolul al XIX-

lea, odată cu dezvoltarea portului și construcția 

podului peste Dunăre. Regele Carol I a avut un rol 

însemnat în dezvoltarea orașului ca principal nod 

comercial și stațiune balneară. 

 Constanța s-a dezvoltat continuu în ultimii ani 

devenind cel mai mare oraș din regiune. Portul 

Constanța este cel mai mare port European la Marea 

Neagră și unul dintre cele mai mari de pe 

continent.  Orașul este legat de capitală și restul țării 

printr-o autostradă modernă, de Europa, prin canalul 

Dunăre-Marea Neagră și de întreaga lume printr-un 

aeroport internațional.  

Constanța, spațiu al comunicării și 

înțelegerii 
 Constanța este un important centru economic dar 

și cultural, unic prin comorile sale arheologice și 

atmosfera din centrul vechi al orașului.  Deschiderea 

către toate zările face din Constanța unul dintre cele 

mai cosmopolite orașe ale țării. Fiind un mozaic etnic și 

confesional, spațiu al comunicării  și al 

înțelegerii, municipiul de la malul marii este un oraș 

care atrage tinerii. Vara este o destinație preferată 

pentru vacanțe, iar în restul anului o metropolă a 

studenților. Spațiile destinate sportului, evenimentelor 

culturale și distracției fac din Constanța un oraș 

vibrant, un oraș al tinerilor. 

Centrul istoric al Constanței 

Statuia lui Ovidiu și 

Marea Moschee 

Cazinoul și faleza 
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 Ovidius University is the largest higher education institution at 

the Black Sea coast in the entire European Union. Located in Constanța, 

the largest town in Dobrogea, our university is in the centre of a 

blooming economic region that forms a cultural bridge between the 

West and the East, while securing the eastern boundary of the EU.  

 In 1989, the Romanians overthrew the Communist regime and 

started building a democratic path with respect for human rights, a 

road that ultimately led the country to join NATO in March 2004 and 

the EU in January 2007.  

 Romanian, which is the official language of the country, belongs 

to the Romance languages, such as French, Italian, Spanish or Portuguese, all having roots in 

Vulgar Latin. Romanians are proud of their Latin origin and are very communicative, about a 

quarter of the country’s population being capable of understanding and even speaking English. 

Other languages, such as Italian, French of Spanish are also known, albeit in a lesser degree.  

 Dobrogea (or Dobrudja), a region in the South-East of Romania, located between river 

Danube and the Black Sea, has been a bridge between the West and the East, and the North 

and the South, for most of its known history. Setting aside its geographical location, this region 

is quite unique for its multitude of cultures and identities. The ethnic and religious diversity of 

Dobrogea is sustained through a mutual respect and understanding of traditions between the 

many peoples that live here. For this reason, Dobrogea is a cultural bridge between civilizations.  

  

 However, what makes this place appealing and able to conquer the hearts of those who 

visit it are the various tourist attractions: the Danube Delta, the 

summer resorts of the Black Sea coast, and the historical area of 

the city.  In this respect, Dobrogea houses a natural paradise 

through the Danube Delta, the second largest and best 

preserved of its kind in Europe. Since 1991, the Danube Delta is 

listed as a World Heritage Site by UNESCO.  

  

 Currently, Dobrogea is a strong economic region that 

houses the largest wind farm in Central and Eastern Europe with 

hundreds of next generation turbines. With its fertile soil, sun 

bathing warm temperatures in the summer, this region serves as  

a granary for the entire country.  

 

 Ovidius University is a defining landmark of the city of 

Constanța, an ancient Greek colony with a rich history of over 

2500 years that developed to its present-day status as an 

The Anghel Saligny 

Bridge 

The Crescent Moon on 

top of the Dome of the 
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aspiring metropolis. Greek colonists 

from Miletus have founded the colony 

of Tomis in the late 6th century BC. It 

was afterwards conquered by the 

Romans and renamed Constantiana, in 

honour of Byzantine Emperor 

Constantine the Great. This name was 

shortened to Constanța during the 

Ottoman reign.  

The name was shortened to Constanta 

during the Ottoman era. 

 During the 13th century, 

Genovese merchants dominated the Black Sea and Constanța flourished only to decline two 

centuries later, when it came under Turkish rule. In 1878, Dobrogea became a part of Romania, 

and the city ultimately began to revive, with the development and construction of a bridge over 

the Danube and of a railway connecting the rest of Romania to the Black Sea Port. King Charles I 

(Carol I  in Romanian) had an important role in this process, as well as having the initiative of 

bulding the Grand Mosque of Constanța (also named Moscheea Carol I).  

 Constanța has since become the largest city in the region, being the largest European port 

at the Black Sea and one of the largest on the continent. The city is linked to Romania’s capital 

city and the rest of the country by a modern highway, and to the rest of Europe, through the 

Danube-Black Sea Channel and an international airport al Mihail Kogălniceanu.   

Welcome to Ovidius University of Constanța! 

The Saints Peter and Paul 
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Bulevardul Mamaia nr. 

124 

Telefon +40241/606467 


