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Programul de studii universitare de licenţă Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor reprezintă o specializare
importantă în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice. Specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
vine să completeze echipa de concepţie - coordonare a oricărui operator economic cu specialişti a căror pregătire
economică le conferă rolul catalizator prin viziunea modernă asupra fenomenelor complexe ale economiei.
Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă Economia comerţului, turismului şi serviciilor vor

putea să lucreze în firme şi organizaţii din aproape toate domeniile de activitate, candidând cu succes pentru
posturi din următoarele categorii:
 manager in activitatea de turism;
 manager marketing;
 şef complex hotelier;
 şef agenţie reclamă publicitară, conducători de
 şef agenţie comercială;
unităţi economico-sociale;
 şef expoziţii şi târguri;
 economişti;
 şef serviciu marketing;
 cercetători şi asistenţi de cercetare in domeniul
 şef birou marketing;
economic;
Programul asigură pregătirea absolvenţilor pe două direcţii de studiu: cunoştinţe economice de bază,
respectiv cunoştinţe de specialitate.

Pregătirea economică de bază include disciplinele:
Economie (Macroeconomie şi Microeconomie), Economia întreprinderii, Matematică aplicată în economie, Bazele
contabilităţii, Dreptul afacerilor, Management, Marketing, Finanţe generale, Statistică pentru afaceri, Istoria
economiei, Sisteme informaţionale de gestiune.

Pregătirea de specialitate include discipline care ajută
domeniul turismului, al comerţului şi al serviciilor:
 Economia turismului ;

 Economie comercială;
 Economia serviciilor;

 Tehnici comerciale;

 Geografia turismului;

 Ecoturismului şi turismului rural;

 Tehnici promoţionale / Antreprenoriat;


studenţii să dobândească cunoştinţe temeinice în
Resurse
şi
destinaţii
turistice/Tehnica
operaţiunilor de turism;
Strategii si politici de mediu;
Tehnologie hotelieră şi de restaurant;
Amenajarea turistică a teritoriului;
Servicii internaţionale/ Managementul inovării;
Marketing internaţional;

Programul de licenţă Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor este acreditat şi funcţionează cu
respectarea tuturor prevederilor legale, absolvenţii săi bucurându-se de toate drepturile conferite de
promovarea licenţei.
Absolvenţii specializării Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor deţin un nivel de pregătire corespunzător
pentru a ocupa un loc de muncă în cadrul instituţiilor administraţiei centrale şi locale, în domeniul serviciilor,
turismului, sau în cadrul unor întreprinderi de stat, mixte şi private, de import-export etc. Simultan, absolvenţii au
posibilitatea de a îşi continua studiile în cadrul masteratelor organizate de universitatea noastră sau de alte
universităţi.
Absolvenţii au posibilitatea de a îşi continua studiile în cadrul masteratelor organizate de Facultatea de Ştiinţe
Economice: în domeniul Administrarea Afacerilor - Administrarea şi Finanţarea Proiectelor de dezvoltare, Strategii
în Afaceri Internaţionale şi Administrarea Afacerilor în Industria de Petrol şi Gaze-, în domeniul Management Managementul Sectorului Public, Managementul Sistemelor Microeconomice, Managementul Sistemului Bancar-,
respectiv în domeniul Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică - Tehnologii Informatice pentru Afaceri .

