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MESAJUL RECTORULUI
Stimați membri ai comunității noastre academice,
Suntem astăzi o comunitate academică puternică, din care fac parte 18.000 de cursanți,
cadre didactice și personal auxiliar, o comunitate unită, cu specializări diverse, dar împărtășind
valori comune, fundament al drumului către excelență în prezent și viitor.
Ne propunem ca împreună să păstrăm Universitatea „Ovidius” din Constanța pe locul
întâi în opțiunea tinerilor la nivel regional, și printre primele din țară, să le oferim oportunitatea
de a studia și de a se dezvolta în cadrul unei instituții dinamice, relevante, la cele mai înalte
standarde academice, puternic implicată în comunitate și capabilă să ofere răspuns tuturor
nevoilor de cunoaștere și profesionalizare ale prezentului și viitorului.
Vom îmbina tradiția cu inovația, consolidând programele de studii performante și
promovând, totodată, altele noi, aliniate cu tendințele tehnologice ale momentului. Ca și până
acum, fiecare tânăr care devine parte a universității noastre va beneficia de un învățământ
de calitate, centrat pe student, cu atât mai mult cu cât noul context pe care îl traversăm
impune utilizarea resurselor digitale de învățare, a celor mai moderne tehnologii informatice
și platforme online.
Traversăm împreună o situație fără precedent, o criză globală care afectează viețile
și activitatea fiecăruia dintre noi, dar pe care am convingerea fermă că o vom putea depăși
cu bine unindu-ne eforturile, arătând respect față de cunoaștere și inovare, responsabilitate,
pragmatism, eficiență, integritate profesională.
Putem clădi un viitor solid, păstrând și întărind valorile ovidiene!
Cu încredere și solidaritate,
Conf.univ.dr. Dan-Marcel ILIESCU,
Rector
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CE ÎȚI OFERĂ UOC?
Domeniile de studiu acoperă o arie largă,
de la științe medicale la inginerie, de la
științe umaniste la științe exacte, de la
științe ale naturii la științe economice și
juridice, de la arte la teologie.
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• 16 facultăți;
• 79 de programe de studii universitare de licență;
• 58 de programe universitare de master;
• 5 școli doctorale, cu 8 domenii de studii de doctorat;
• Săli de curs moderne;
• Laboratoare cu tehnologie la cele mai înalte standarde;
• Cadre didactice cu experiență, recunoscute în domeniul lor de
activitate în țară şi în străinătate;
• O experiență de învățare personalizată;
• Diplome recunoscute la nivel internațional;
• Stagii de practică;
• Activități de voluntariat;
• Burse de studiu;
• Programe de mobilitate studențească;
• Peste 1.300 de locuri de cazare în cele 4 cămine recent renovate;
• Cantină studențească;
• Bibliotecă universitară modernă, cu un bogat fond de publicații peste 600.000 de volume;
• Bază sportivă modernă și performantă.
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ADMITEREA LA UOC
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În fiecare an, facultățile și departamentele din cadrul Universității
„Ovidius” din Constanța organizează proces de admitere în cadrul căruia
sunt oferite locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă.
Prima sesiune de admitere are loc în luna iulie, iar cea de-a doua în
septembrie, când candidații se pot înscrie pentru locurile rămase libere în
sesiunea anterioară.
În contextul generat de pandemia COVID-19, înscrierea candidaților
se face online, cu ajutorul contului creat pe platformă, unde încarcă
documentele solicitate în câțiva pași simpli și rapizi.
În funcție de facultatea aleasă, admiterea se face fie pe baza
concursului de dosare, fie prin examen de admitere - în cazul specializărilor
care presupun probarea, de către candidați, a unor abilități sau cunoștințe
de specialitate.
Potrivit Regulamentului de admitere și prevedierilor legale în vigoare,
un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două
programe de studii de licență / masterat concomitent și poate beneficia
de studii fără taxă pentru un singur program.
Pentru a stimula și recompensa, totodată, excelența, UOC le oferă
candidaților la studiile de licență, care au obținut locurile I, II, III la olimpiadele
școlare naționale, recunoscute de MEC, posibilitatea de a se înscrie pe
locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere.
Probele și criteriile pentru care rezultatele la olimpiade au relevanță,
în acest context, sunt prevăzute în metodologia fiecărei facultăți.
Universitatea „Ovidius” susține incluziunea socială și încurajează
dreptul la educație fără niciun fel de discriminare și, în acest sens, oferă
locuri speciale cetățenilor din Republica Moldova, celor de etnie rromă,
absolvenți de licee situate în mediul rural, precum și pentru cetățenii din
categoria „Români de pretutindeni”.
Cetățenii străini din statele membre ale UE, ai statelor aparținând
SEE și ai CE pot participa la admitere pentru studii universitare de licență și
de master, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români,
inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Teatru și artele spectacolului

Programe de studii:
• Artele spectacolului (actorie) (IF), 3 ani, 180 de credite
• Artele spectacolului (coregrafie) (IF), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Muzică

Programe de studii:
• Interpretare muzicală – Canto (IF), 4 ani, 240 de credite
• Muzică (IF), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Arte vizuale

Program de studiu:
• Pedagogia artelor plastice și decorative (IF), 3 ani, 180 de credite

Programe de studii universitare de masterat

FACULTATEA
DE ARTE

Domeniul de masterat: Teatru și artele spectacolului

Programe de studii:
• Arta actorului de music-hall (IF), 2 ani, 120 de credite

Bd. Mamaia nr. 124

Domeniul de masterat: Muzică

0241 606 484

Programe de studii:
• Arta spectacolului liric (IF), 2 ani, 120 de credite
• Arta educației muzicale (IF), 2 ani, 120 de credite

secr_arte@univ-ovidius.ro
https://www.arte.univ-ovidius.ro/
Pagina Facultatea de Arte UOC

Domeniul de masterat: Arte vizuale

Programe de studii:
• Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii (IF), 2 ani, 120 de
credite
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Inginerie civilă

Programe de studii:
• Amenajări și construcții hidrotehnice (IF), 4 ani, 240 de credite
• Construcții civile, industriale și agricole (IF), 4 ani, 240 de credite
• Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală (IF), 4 ani, 240 de credite
Nota*: Admiterea se desfășoară la nivel de domeniu de studii (Inginerie
civilă), fiind un trunchi comun de studii in primii 2 ani. Din anul 3 de studii
urmează alocarea pe o specializare, respectiv pe unul din cele 3 programe
de studii de mai sus.

FACULTATEA
DE CONSTRUCȚII

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Inginerie civilă și instalații

Str. Unirii, 22B Constanta
0241 545093
admitere.fc@365.univ-ovidius.ro; secretariat_fc@univ-ovidius.ro

https://www.arte.univ-ovidius.ro/

Programe de studii:
• Ingineria și managementul proiectelor de construcții (IF), 2 ani,
120 de credite
• Ingineria structurilor de construcții (IF), 2 ani, 120 de credite

Facultatea de Construcții (Constanța)

10

10

11

11

Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Drept

Programe de studii:
• Drept (IF, IFR), 4 ani, 240 de credite

Domeniul de licență: Științe Administrative

Programe de studii:
• Administrație publică (IF, IFR), 3 ani, 180 de credite
• Poliție locală (IF), 3 ani, 180 de credite
• Asistență managerială și administrativă (IF), 3 ani, 180 de credite

Programe de studii universitare de masterat

FACULTATEA DE DREPT ȘI
ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
Aleea Universității, nr.1, Constanța

Programe de studii:
• Drept public (IF), 1 an, 60 de credite
• Drept maritim (IF), 2 ani, 120 de credite
• Științe penale (IF), 1 an, 60 de credite
• Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice (IF), 1an, 60
de credite

Domeniul de masterat: Științe administrative

0241 694330
drept.secretariat@univ-ovidius.ro; mihaela.rus@365.univ-ovidius.ro

https://drept.univ-ovidius.ro/
Facultatea de Drept si Stiinte Administrative - Universitatea “Ovidius”
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Domeniul de masterat: Drept

12

Programe de studii:
• Managementul Instituțiilor publice (IF), 2 ani, 120 de credite
• Administrație Europeană. Instituții și Politici Publice (IF), 2 ani, 120
de credite
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Educație fizică și sport

Programe de studii:
• Educație fizică și sportivă (IF, IFR), 3 ani, 180 de credite
• Sport și performanță motrică (IF), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Kinetoterapie

Programe de studii:
• Kinetoterapie și motricitate specială (IF), 3 ani, 180 de credite

Programe de studii universitare de masterat

FACULTATEA DE EDUCAȚIE
FIZICĂ ȘI SPORT

Domeniul de masterat: Știința Sportului și Educației Fizice

Programe de studii:
• Educație fizică și sport școlar (IF), 2 ani, 120 de credite
• Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică (IF), 2 ani, 120 de
credite
• Performanță în sport (IF), 2 ani, 120 de credite

Str. Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 1, RO-900470
0241 640443
secretariatfefs@gmail.com
http://fefs.univ-ovidius.ro/
Facultatea de Educatie Fizica si Sport
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Sănătate

Programe de studii:
• Farmacie (IF), 5 ani, 300 de credite
• Asistență de Farmacie (IF), 3 ani, 180 de credite

FACULTATEA DE FARMACIE
Str. Căpitan Aviator Al. Șerbănescu, nr. 6, Campus, Corp C

0241 605050
admitere.ff@365.univ-ovidius.ro
http://farmacie.univ-ovidius.ro/
Facultatea de Farmacie Constanta - Oficial
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Arhitectură navală

Programe de studii:
• Sisteme şi echipamente navale (IF), 4 ani, 240 de credite

Domeniul de licență: Ingineria autovehiculelor

Programe de studii:
• Autovehicule rutiere (IF, IFR), 4 ani, 240 de credite

Domeniul de licență: Inginerie energetică

Programe de studii:
• Energetică industrială (IF), 4 ani, 240 de credite

FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ, INDUSTRIALĂ
ȘI MARITIMĂ
Bd. Mamaia Nr. 124 – etaj 2, sala E 31, Constanța, 900527
+40 737 077 519; +40 241 606 431
admitere.fimim@365.univ-ovidius.ro

Domeniul de licență: Inginerie industrială

Programe de studii:
• Ingineria sudării (IF), 4 ani, 240 de credite

Domeniul de licență: Inginerie mecanică

Programe de studii:
• Instalații și echipamente portuare și marine (IF), 4 ani, 240 de credite

Domeniul de licență: Inginerie și management

Programe de studii:
• Inginerie economică în domeniul mecanic (IF, IFR), 4 ani, 240
de credite

http://imim.univ-ovidius.ro/admitere/oferta-educationala
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă
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Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Inginerie mecanică

Programe de studii:
• Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor (IF),
1,5 ani, 90 de credite

Domeniul de masterat: Inginerie industrială
Programe de studii:

• Calitate şi certificare în construcţiile sudate (IF), 1,5 ani, 90
de credite

Domeniul de masterat: Arhitectură navală
Programe de studii:

• Ingineria sistemelor şi echipamentelor navale avansate (IF), 2 ani,
120 de credite

Domeniul de masterat: Inginerie și management
Programe de studii:

• Ingineria şi managementul sistemelor de producţie (IF), 1,5 ani, 90
de credite
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Istorie

Programe de studii:
• Istorie (IF), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Științe politice

Programe de studii:
• Științe politice (IF), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Relații internaționale și studii europene
Programe de studii:

• Relații internaționale și studii europene (IF), 3 ani, 180
credite

FACULTATEA DE ISTORIE
ȘI ȘTIINȚE POLITICE
Aleea Universității nr. 1, Campus, Corp A
0727309295; 0770386200
istorie.admitere@univ-ovidius.ro; admitere.fisp@365.univ-ovidius.ro

de

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Istorie
Programe de studii:

• Antropologie și istorie europeană (IF), 2 ani, 120 de credite
• Relații internaționale în secolele XIX-XXI. Istorie și diplomație (IF),
2 ani, 120 de credite

http://isp.univ-ovidius.ro/
Facultatea de Istorie și Științe Politice - FISP Oficial
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Limbă și literatură

Programe de studii:
• Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (germană,
turcă, franceză, italiană) (IF), 3 ani, 180 de credite
• Limba și literatura franceză – Limba și literatura modernă (italiană,
engleză, germană, turcă) (IF), 3 ani, 180 de credite
• Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză,
germană, franceză, italiană, turcă) (IF), 3 ani, 180 de credite
• Limbă și literatură română – O limbă și literatură modernă (engleză,
italiană) (IFR), 3 ani, 180 de credite

FACULTATEA
DE LITERE

Domeniul de licență: Studii culturale

Programe de studii:
• Studii americane (în limba engleză) (IF), 3 ani, 180 de credite

Aleea Universității, nr.1, Campus, Corp A
0241 551773
admitere.fl@365.univ-ovidius.ro
http://litere.univ-ovidius.ro/; https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Domeniul de licență: Științe ale comunicării
Programe de studii:
• Jurnalism (IF), 3 ani, 180 de credite

Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini (IF), 1 an, 60 de
credite

Facultatea de Litere
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Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Filologie

Programe de studii:
• Studii de românistică (IF), 2 ani, 120 de credite
• Studii anglo-americane (limba de predare: engleză) (IF), 2 ani, 120
de credite
• Comunicare și discurs intercultural în spațiul european (IF), 2 ani,
120 de credite
• Limbile moderne în dinamică plurilingvă (limba de predare:
franceză, engleză) (IF), 2 ani, 120 de credite

Domeniul de masterat: Științe ale comunicării

Programe de studii:
• Relații publice și dezvoltare interculturală (IF), 2 ani, 120 de credite
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Matematică

Programe de studii:
• Matematică (IF), 3 ani, 180 de credite
• Matematică informatică (IF), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Informatică

Programe de studii:
• Informatică (IF), 3 ani, 180 de credite
• Informatică (în limba engleză) (IF) – Computer science - predare
în lb. engleză, 3 ani, 180 de credite

Programe de studii universitare de masterat

FACULTATEA DE MATEMATICĂ
ȘI INFORMATICĂ
Bd. Mamaia nr. 124
0241 606424
admitere.fmi@365.univ-ovidius.ro
https://fmi.univ-ovidius.ro/admitere/

Domeniul de masterat: Matematică
Programe de studii:

• Matematică școlară avansată (IF), 2 ani, 120 de credite

Domeniul de masterat: Informatică
Programe de studii:

• Medii Virtuale MultiModale Distribuite (IF), 2 ani, 120 de credite
• Modelare și Tehnologii informatice (IF), 2 ani, 120 de credite
• Securitate Cibernetică și Învățare Automată – Cyber Security
and Machine Learning – predare în lb.engleză (IF), 2 ani, 120
de credite

Ovidius.mate.info
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Sănătate

Programe de studii:
• Medicină (IF), 6 ani, 360 de credite
• Medicină (în limba engleză) (IF), 6 ani, 360 de credite
• Asistență Medicală Generală (IF), 4 ani, 240 de credite
• Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (IF), 3 ani, 180 de credite

FACULTATEA DE MEDICINĂ
Aleea Universității, nr.1, Campus, Corp B
0241 605000

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Medicină
Programe de studii:

• Managementul instituțiilor şi al serviciilor medicale şi
farmaceutice (IF), 2 ani, 120 de credite

medicina.admitere@univ-ovidius.ro
http://medicina.univ-ovidius.ro/admitere
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Sănătate

Programe de studii:
• Medicină dentară (IF), 6 ani, 360 de credite
• Medicină dentară (în limba engleză) (IF), 6 ani, 360 de credite
• Tehnică dentară (IF), 3 ani, 180 de credite

FACULTATEA DE
MEDICINĂ DENTARĂ
Ilarie Voronca nr.7, Constanța
0241 545697
mdentara.admitere@univ-ovidius.ro
http://md.univ-ovidius.ro/admitere
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Psihologie

Programe de studii:
• Psihologie (IF), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Științele Educației

Programe de studii:
• Psihopedagogie specială (IF), 3 ani, 180 de credite
• Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF), 3 ani, 180 de
credite

Domeniul de licență: Asistență socială

Programe de studii:
• Asistență socială (IF), 3 ani, 180 de credite

Programe de studii universitare de masterat

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
Bd. Mamaia, Nr. 124, Sala P16, CP 900527
0241 606470
admitere.fpse@365.univ-ovidius.ro
http://pse.univ-ovidius.ro/
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, UOC
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Domeniul de masterat: Psihologie
Programe de studii:

• Psihodiagnoza personalitații (IF), 2 ani, 120 de credite

Domeniul de masterat: Științele educației
Programe de studii:

• Management educațional (IF), 2 ani, 120 de credite
• Masterat didactic în Biologie (IF), 2 ani, 120 de credite
• Masterat didactic în Științe inginerești aplicate (IF), 2 ani, 120 de
credite
• Masterat didactic în Psihologie (IF), 2 ani, 120 de credite
• Masterat didactic în Administrarea afacerilor (IF), 2 ani, 120 de
credite
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Chimie

Programe de studii:
• Chimie medicală (IF), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Inginerie chimică

Programe de studii:
• Prelucrarea Petrolului Şi Petrochimie (IF), 4 ani, 240 de credite
• Chimie Alimentară Şi Tehnologii Biochimice (IF), 4 ani, 240
de credite

Domeniul de licență: Ştiinţe inginereşti aplicate
Programe de studii:
• Fizică tehnologică (IF), 4 ani, 240 de credite

Programe de studii universitare de masterat

FACULTATEA DE
ȘTIINȚE APLICATE ȘI INGINERIE
Bulevardul Mamaia 124, Constanta
0241 606434
admiterefsai@gmail.com
http://fsai.univ-ovidius.ro/http://pse.univ-ovidius.ro/
Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Constanța
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Domeniul de masterat: Chimie
Programe de studii:

• Chimia şi managementul calităţii produselor de consum în
relaţie cu mediul (IF), 2 ani, 120 de credite

Domeniul de masterat: Inginerie chimică
Programe de studii:

• Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului (IF), 2 ani,
120 de credite
• Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile (IF), 2 ani,
120 de credite
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Agronomie

Programe de studii:
• Agricultură (IF, IFR), 4 ani, 240 de credite

Domeniul de licență: Biologie

Programe de studii:
• Biologie (IF), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Geografie

Programe de studii:
• Geografie (IF), 3 ani, 180 de credite
• Geografia turismului (IF), 3 ani, 180 de credite

FACULTATEA DE
ȘTIINȚE ALE NATURII
ȘI ȘTIINȚE AGRICOLE

Domeniul de licență: Horticultură

Programe de studii:
• Horticultură (IF), 4 ani, 240 de credite

Aleea Universitatii Nr. 1, Capus, Corp B
0241 605060 / 0241 605005

Domeniul de licență: Știința mediului

Programe de studii:
• Ecologie si protectia mediului (IF), 3 ani, 180 de credite

secretariat_FSNSA@univ-ovidius.ro
http://www.snsa.univ-ovidius.ro/
Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole - Secretariat
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Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Agronomie

Programe de studii:
• Agricultura ecologica (IF), 2 ani, 120 de credite
• Controlul si monitorizarea calității produselor (IF), 2 ani, 120 de
credite

Domeniul de masterat: Biologie
Programe de studii:

• Conservarea biodiversitatii (IF), 2 ani, 120 de credite

Domeniul de masterat: Geografie
Programe de studii:

• Geografie aplicata si evaluarea resurselor turistice (IF), 2 ani, 120
de credite

Domeniul de masterat: Știința mediului
Programe de studii:

• Analiza si evaluarea impactului de mediu (IF), 2 ani, 120 de credite
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Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Administrarea Afacerilor

Programe de studii:
• Economia comerțului, turismului și serviciilor (IF, ID), 3 ani, 180 de
credite
• Economia firmei (IF), 3 ani, 180 de credite
• Administrarea afacerilor (în limba engleză) (IF), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Contabilitate

Programe de studii:
• Contabilitate și informatică de gestiune (IF, ID), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Economie și Afaceri Internaționale

FACULTATEA DE ȘTIINȚE
ECONOMICE
Aleea Universității, nr.1, Campus, Corp A
0775239212; 0775245 926; 0775213079; 0725491599
admitereFSE@yahoo.com
https://stec.univ-ovidius.ro/admitere
Facultatea de Stiinte Economice- Universitatea “Ovidius” din Constanta
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Programe de studii:
• Afaceri internaționale (IF, ID), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Finanțe

Programe de studii:
• Finanțe și bănci (IF, ID), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Management

Programe de studii:
• Management (IF), 3 ani, 180 de credite

Domeniul de licență: Marketing

Programe de studii:
• Marketing (IF), 3 ani, 180 de credite
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Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Administrarea Afacerilor

Programe de studii:
• Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii (IF), 2 ani, 120
de credite
• Administrarea și auditul proiectelor de afaceri (IF), 2 ani, 120 de
credite
• Asigurarea calității în afaceri (IF), 2 ani, 120 de credite

Domeniul de masterat: Contabilitate
Programe de studii:

• Contabilitatea și auditul afacerilor (IF), 2 ani, 120 de credite
• Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor (IF), 2
ani, 120 de credite

Domeniul de masterat: Economie și Afaceri Internaționale
Programe de studii:

• Administrarea afacerilor internaționale (IF), 2 ani, 120 de credite

Domeniul de masterat: Finanțe
Programe de studii:

• Finanțe corporative și bănci (IF), 2 ani, 120 de credite

Domeniul de masterat: Management
Programe de studii:

• Managementul organizațiilor publice și private (IF) 2 ani, 120 de
credite

44

44

45

45

Programe de studii universitare de licență
Domeniul de licență: Teologie

Programe de studii:
• Teologie ortodoxă pastorală (IF), 4 ani, 240 de credite
• Teologie ortodoxă didactică (IF), 3 ani, 180 de credite
• Teologie ortodoxă asistență socială (IF), 3 ani, 120 de credite

Domeniul de licență: Muzică

Programe de studii:
• Muzică religioasă (IF), 3 ani, 180 de credite

FACULTATEA DE TEOLOGIE
Aleea Universității, nr. 1, Campus corp A, Constanța
0241 670900
Secretariat_FT@univ-ovidius.ro
http://teologie.univ-ovidius.ro

Teologie Ovidius
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Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Teologie
Programe de studii:

• Exegeză biblică (IF), 2 ani, 120 de credite
• Pastorație și viață liturgică (IF), 2 ani, 120 de credite
• Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii
monoteiste (mozaică, creștină și islamică) (IF), 2 ani, 120 de credite
• Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare (IF), 2 ani, 120 de
credite
• Managementul turismului religios (IF), 2 ani, 120 de credite
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Cele 8 domenii de doctorat ale universității sunt
administrate și organizate în 5 școli doctorale, astfel:
• Școala doctorală de Științe umaniste, cu domeniile:
Filologie; Istorie;
• Școala doctorală de Științe aplicate, cu domeniile: Biologie;
• Matematică; Inginerie civilă și instalații;
• Școala doctorală de Medicină, cu domeniile: Medicină;
Medicină dentară;
• Școala doctorală de Teologie, cu domeniul: Teologie;
• Școala doctorală de Matematică, cu domeniul: Matematică;

INSTITUTUL ȘCOLILOR
DOCTORALE
Strada Ion Voda nr.58, 900573, Constanta
+40 241511512; +40341454708

Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea în
anul universitar 2020-2021 s-a realizat pe bază de concurs de
admitere, pe locuri fără taxă şi pe locuri cu taxă.
Programele de studii universitare de doctorat se organizează
la forma de învătământ cu frecvență.

doctorat@univ-ovidius.ro
http://www.univ-ovidius.ro/educatie/doctorat
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ
Facultatea organizatoare: Facultatea de Științe Economice
Program de studii universitare de licență:
• Afaceri Internaţionale
• Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
• Contabilitate şi Informatică de Gestiune
• Finanţe şi Bănci
Diploma obținută: Licențiat în Științe Economice
Statut/Durată studii: Acreditat / 3 ani

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT
CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

CENTRUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Bd. Mamaia nr. 124, 900527

Facultatea organizatoare: Facultatea de Drept și Științe Administrative
Program de studii universitare de licență:
• Drept

Diploma obținută: Licențiat în Drept
Statut/Durată studii: Acreditat / 4 ani IFR
Facultatea organizatoare: Facultatea de Drept și Științe Administrative
Program de studii universitare de licență:
• Administrație Publică
Diploma obținută: Licențiat în Științe Administrative
Statut/Durată studii: Acreditat / 3 ani IFR

0241 606405; 0241 606404
id-ifr@univ.ovidius.ro
http://idifr.univ-ovidius.ro
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Facultatea organizatoare: Facultatea de Educație Fizică și Sport
Program de studii universitare de licență:
• Educație fizică și sportivă
Diploma obținută: Licențiat în Educație Fizică și Sport
Statut/Durată studii: Acreditat / 3 ani IFR

Facultatea organizatoare: Facultatea de Științe ale Naturii și Științe

Agricole

Program de studii universitare de licență:
• Agricultură

Diploma obținută: Diplomă de Inginer
Statut/Durată studii: Acreditat / 4 ani IFR
Facultatea organizatoare: Facultatea de Litere
Program de studii universitare de licență:

• Limba şi Literatura Română – O limbă și Literatură Modernă
(engleză, italiană)
Diploma obținută: Licențiat în Filologie
Statut/Durată studii: Acreditat / 3 ani IFR

Facultatea organizatoare: Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială

și Maritimă

Program de studii universitare de licență:

• Autovehicule Rutiere
• Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
Diploma obținută: Diplomă de Inginer
Statut/Durată studii: Acreditat / 4 ani IFR
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Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) este caracterizată prin activități didactice
aplicative (S - seminar, L - laborator, P - proiect), programate în cursul săptămânii între
orele 17-21 și la sfârșit de săptămână în intervalul orar 8-20, care presupun întâlnirea
nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice – în medie 14 ore/
săptămână.
Prezența la activitățile aplicative, examene și colocvii (desfășurate față în față), este
obligatorie.
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Universitatea „Ovidius” le oferă studenților o experiență de studiu unică, în cadrul
căreia programele de mobilități și bursele în străinătate reprezintă oportunități extrem de
valoroase pentru dezvoltarea academică și profesională a acestora.
Departamentul pentru Relații Internaționale le oferă studenților posibilitatea de a
beneficia de mobilități de studiu și practică în Europa și în întreaga lume, UOC având
acorduri încheiate cu peste 224 universități.
În cadrul programului Erasmus Plus, studenții pot petrece între 3 şi 12 luni într-o
mobilitate de studiu și între 2 și 12 luni într-o mobilitate de practică. Un student poate primi
un grant pentru studiu sau practică în străinătate de până la maximum 12 luni, pentru
fiecare ciclu de studiu: licenţă, masterat, doctorat. Studiile efectuate în cadrul programului
sunt recunoscute și incluse în suplimentul diplomei de absolvent. Departamentul pentru
Relații Internaționale le oferă studenților sprijin și consiliere atât înainte de accesarea
programului de mobilități, cât și pe durata de desfășurare a acestuia. Anual, peste 140 de
studenți participă la programe de mobilități prin programul Erasmus Plus, își consolidează
calea către o carieră de succes și se dezvoltă personal, bucurându-se de avantajul de a
explora oportunități unice și de a experimenta culturi diferite.
O comunitate importantă de studenți străini

BURSE DE STUDIU
ÎN STRĂINĂTATE
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În cadrul Universității „Ovidius” studiază peste 1.000 de studenți străini care provin
din întreaga lume, din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada, Orientul mijlociu,
Orientul îndepărtat și Africa. Țările de origine cele mai importante sunt Israel, Grecia, Turcia
și Republica Moldova.
Studenții străini care doresc să urmeze studiile în limba română, trebuie să parcurgă
anul pregătitor, pe parcursul căruia dobândesc competențele necesare de citire, scriere,
ascultare și vorbire în limba română, dar și cunoștințe specifice adaptate domeniului de
studii ales.
Departamentul pentru Studenți Străini din cadrul UOC este alături de studenții
internaționali la fiecare pas, de la gestionarea procesului de admitere și până la oferirea de
servicii, consiliere și asistență în soluționarea problemelor de ordin social cu care aceștia se
pot confrunta.
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În timpul anilor de facultate, se nasc oportunităţi unice, de care studenţii pot
beneficia prin intermediul asociaţiilor şi ligilor din cadrul Universității. Tinerii pot alege
una dintre organizații în funcție de priorităţile, aspiraţiile și preferinţele personale, astfel
încât să poată realiza împreună, pe baza activităților de voluntariat, diverse proiecte, de la
workshop-uri, traininguri, târguri, până la şcoli de vară sau festivaluri.
Activitățile desfășurate în cadrul organizațiilor studențești reprezintă o modalitate eficientă
și accesibilă de a câştiga experienţă în domeniile care îi interesează pe tineri, fiind, totodată,
un bun context pentru formarea sau dezvoltarea aptitudinilor și cunoștințelor deja existente.
Iată câteva dintre avantajele pe care le oferă implicarea în proiectele asociațiilor studențești:
• Oportunitatea de a câștiga experiență relevantă pentru viitoarea carieră;
• Dobândirea sau perfecţionarea unui set de abilităţi utile atât pe piaţa muncii, cât și
în viaţa socială: lucru în echipă, comunicare şi prezentare, organizare de evenimente,
leadership, time management, public speaking etc;
• Posibilitatea de a pleca în străinătate prin proiecte ale asociației - schimburi de
tineri, la şcoli de vară, conferinţe etc;
• Oportunitatea de implicare în organizarea de campanii sociale, acte de caritate,
acțiuni ample de promovare
• Beneficiul de a avea o viață studențească activă – posibilitatea de petrecere a
timpului liber în mod util și plăcut, cu un program flexibil și, totodată, variat;
• Apartenența la o rețea de de prieteni cu idealuri și obiective comune.

ORGANIZAȚII
STUDENȚEȘTI
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Organizații studențești din Universitatea „Ovidius” din Constanța:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

Liga Studenților – LSUOC
AIESEC Constanța
Asociația Studenților Economiști
Asociația Studenților Mediciniști și Tinerilor Medici din Constanța
UN Youth Association of Romania - Constanța Branch
Asociația Studenților Stomatologi „Ovidius” din Constanța
Societatea Studențească de Chirurgie din România
Organizația Studenților Basarabeni din Constanța
Asociația Studenților Psihologi PSY din Constanța
ELSA Constanța
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Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) le oferă studenților
și absolvenților UOC servicii de informare, consiliere și orientare în carieră
pentru integrarea pe piața forței de muncă. Centrul colaborează cu toate
structurile academice şi administrative, în scopul creşterii calităţii tuturor
serviciilor furnizate către comunitatea academică şi publicul larg.
În acest sens, CCOC cooperează cu Centrul Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională, Centre similare din alte universităţi, Casa
Corpului Didactic, Agentii Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, ONGuri, angajatori, foruri naţionale şi internaţionale de specialitate, foruri
metodologice acreditate, instituţii de perfecţionare acreditate etc.

CENTRUL DE
CONSILIERE ÎN CARIERĂ
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Pentru o carieră de succes, serviciile oferite de CCOC sunt foarte importante:
• Consultanță antreprenorială;
• Sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului
de angajare;
• Organizarea de prezentări de companii și oferte de locuri de muncă;
• Workshop-uri de dezvoltare personală și a carierei;
• Prezentarea oportunităților de practică și voluntariat în cadrul
companiilor, precum și monitorizarea stagiilor de internship;
• Realizarea de studii și analize periodice privind evoluția în carieră a
studenților și absolvenților, precum și despre integrarea absolvenților
pe piața muncii.
.
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Constanța este cel mai mare oraș din Eud-Estul României și se află într-o
zonă economică în plină expansiune. Orașul are o istorie lungă, începând cu vechea
metropolă Tomis, fondată în urmă cu peste 2.500 de ani de coloniștii greci și este astăzi
un spațiu al prieteniei și înțelegerii reciproce, datorită diversității de grupuri etnice și
culturale. Situată pe litoralul Mării Negre, Constanța este o atracție turistică importantă,
o destinație de vacanță preferată vara de sute de mii de turiști și un oraș universitar
vibrant pentru restul anului.
Timp de un an (2021 – 2022), Constanța este Capitala Tineretului din România,
#ComeToSEAus fiind conceptul reprezentativ al proiectului, care vizează educația și
dezvoltarea continuă a tinerilor, implementarea unor proiecte de dezvoltare durabilă,
reunirea și apropierea acestora de factorii decizionali ai Constanței, îmbinarea distracției
specifice orașului cu mozaicul multietnic existent în regiune, precum și valorificarea
potențialului unor tineri artiști constănțeni.
Din punct de vedere cultural, orașul oferă posibilități variate de petrecere a
timpului liber, printre care se numără vizitarea Muzeelor de Artă, Artă Populară, Istorie
și Arheologie sau a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. De asemenea, teatrele,
cinematografele, sălile de sport și mall-urile oferă numeroase variante pentru cei aflați
în căutarea unor modalități diverse de a-și petrece timpul liber.
Constanța este un oraș pentru tineri, în care distracția își are un loc special.
Plajele din oraș și din stațiunea Mamaia sunt renumite pentru calitatea apei mării, a
nisipului şi a modalităților dinamice și variate de petrecere a timpului în zilele de vară.
În plus, acestea oferă cadrul ideal pentru o viață de noapte efervescentă – terasele,
cluburile, spectacolele live și festivalurile celebre care au loc anual aici fac din Constanța
o alegere irezistibilă pentru tânăra generație.
Anual, orașul este gazda celui mai mare festival de muzică de la malul Mării
Negre – Neversea - ce reunește DJ și artiști de talie mondială și oferă spectacole și
scenografii unice în lume. Astfel, timp de 4 zile, Constanța devine polul distracției din
România, pentru sute de mii de fani ai festivalului.

TIMP LIBER
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MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA
Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România
Tel./Fax: +4 0241 606407, +4 0241 606467
E-mail: rectorat@univ-ovidius.ro
Web page: www.admitere.univ-ovidius.ro
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