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Universitatea „Ovidius” din
Constanța—viziune de ansamblu

Universitatea „Ovidius”, cea mai mare universitate europeană la Marea
Neagră, a fost fondată în 1961. In anul 1990, a devenit o universitate
multidisciplinară, cu numeroase programe de studii acoperind toate cele
trei niveluri: licență, masterat și doctorat. Universitatea „Ovidius” este
definită și prin localizarea la țărmul Mării Negre, în Constanța, cel mai mare
oraș din Dobrogea și din Sud-Estul României.
Universitatea a primit numele poetului roman Publius Ovidius Naso, care
și-a petrecut ultimii ani ai vieții pe teritoriul actualului oraș Constanța, în
cinstea căruia ziua Universității „Ovidius” este celebrată, anual, în data de
20 martie, ziua nașterii marelui poet.
Misiunea universității este de a crea, de a menține și de a distribui
cunoștințe către societate prin educație, cercetare științifică și creație
artistică, la standarde Europene.
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. Universitatea are în
prezent 79 programe de studii universitare de licență în 42 de domenii, 54
de programe de masterat în 30 domenii și 4 școli doctorale în 8 domenii de
studiu.
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Din punct de vedere al ofertei educaționale, Universitatea „Ovidius”
prezintă o mare diversitate și flexibilitate a programelor de studiu.
Universitatea are în componență 16 facultăți, o Școală Doctorală, un
Departament pentru Rezidenți și un Centru ID-IFR.
In cadrul instituției noastre funcționează un Centru de Consiliere
Educațională și Profesională care îndrumă studenții, atât pe parcursul
traiectului lor universitar, cât și după absolvire; un Centru de Excelență
pentru studenți care are ca obiectiv identificarea studenților capabili de
performanță și încurajarea acestora să participe la competiții științifice
studențești, la cercuri științifice, seminare, manifestări naționale și
internaționale, în scopul perfecționării și îmbunătățirii permanente, precum
și un Centrul de Formare și Dezvoltare Continuă care organizează cursuri,
atât pentru absolvenții de studii universitare, cât și pentru persoanele cu
studii medii, oferind o șansă pentru dobândirea de competențe profesionale
într-un anumit domeniu sub directa îndrumare a personalului specializat și
dedicat.
Studenții Universității „Ovidius” au posibilitatea de a se caza în cele
patru cămine ale instituției ce totalizează peste 1300 de locuri, dintre care
două sunt situate în zona Faleză Nord, la limita sudică a stațiunii Mamaia,
iar celelalte două în cadrul campusului din B-dul Mamaia nr. 124. În
prezent, toate spațiile oferite spre cazare studenților noștri beneficiază de
aceleași condiții. În urma reabilitării toate căminele au aceleași dotări de
calitate, fiind toate de tip garsonieră, prevăzute cu baie proprie, conexiune
la internet și cablu TV. Fiecare cămin este dotat cu spații speciale, destinate
studiului și lecturii.
Toate căminele instituției noastre sunt amplasate strategic în zone
liniștite, care asigură confortul și condițiile necesare studiului individual.
Căminele și spațiile de învățământ ale Universității „Ovidius” din Constanța
se află în apropierea falezei Mării Negre.

Universitatea noastră dispune de un bogat fond de publicații, în jur de
600.000 de volume: cărți, publicații periodice și seriale, lucrări de referință,
monografii, manuscrise, documente audio-vizuale, discuri, CD-Rom-uri,
hărți ce pot fi studiate în cadrul Bibliotecii Universitare „Ion Popișteanu” cu
sediul în B-dul Mamaia nr.126.
Studenții Universității „Ovidius” pot beneficia de dotările unei baze
sportive performante, care este amplasată pe malul lacului Mamaia și este
prevăzută cu multiple terenuri de sport (volei, baschet, handbal, tenis, pistă

Calendarul general de admitere 2018
Studii universitare de licență:
Sesiunea iulie 2018:
 09 -30 iulie*: înscrieri, susținerea probelor de concurs și
înmatriculare pentru toate domeniile de studii de la toate formele de
învățământ (IF, ID și IFR), în funcție de calendarul fiecărei facultăți.
*În cazul facultăților cu profil medical calendarul se adaptează în funcție
de cerințele naționale.
Sesiunea septembrie 2018:
 05-15 septembrie: înscrieri, susținerea probelor de concurs și
înmatriculare pentru toate domeniile de studii de la toate formele de
învățământ (IF, ID și IFR), în funcție de calendarul fiecărei facultăți.
 15 septembrie: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru
sesiunea septembrie.
Studii universitare de masterat:
 09 – 30 iulie: înscrieri, susținerea probelor de concurs și
înmatriculare pentru toate domeniile de studii, în funcție de
calendarul fiecărei facultăți.
 05-15 septembrie: înscrieri, susținerea probelor de concurs și
înmatriculare pentru toate domeniile de studii, în funcție de
calendarul fiecărei facultăți.
 15 septembrie: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru
sesiunea septembrie.
Orar
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în spațiile stabilite
de conducerile facultăților, între orele 9:00-17:00 în zilele lucrătoare, cu
posibilitatea adaptării programului în funcție de necesitățile fiecărei facultăți.
Caseriile Universității „Ovidius“ din Constanța vor încasa taxe între orele 9:0017:00 în zilele lucrătoare, cu posibilitatea adaptării programului în funcție de
necesitățile fiecărei facultăți.
Criterii de admitere licenţă
http://admitere.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2018/03/criterii-licenta.pdf
Criterii de admitere masterat
http://admitere.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2018/03/criterii-master.pdf
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Facultatea
de Medicină
Adresa: Aleea Universităţii nr. 1, corpul B, Constanța

Telefon: 0241- 605000 | Email: medicina.admitere@univ-ovidius.ro
Website: http://medicina.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Programe de studii universitare de licenţă (Forma de învățământ IF)
Domeniul de licenţă: Sănătate
Programe de studii:
Medicină
6 ani
360 credite
Medicină în limba engleză

6 ani

360 credite

Asistenţă Medicală Generală

4 ani

240 credite

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

3 ani

180 credite

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Medicină
Programul de studiu:
Managementul instituţiilor şi serviciilor medicale şi
farmaceutice
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2 ani

120 credite

Facultatea de Medicină
Dentară
Adresă: Ilarie Voronca nr.7, Constanța | Telefon secretariat: 0241-545697

E-mail: departamentfmdct@yahoo.com, mdentara.admitere@univ-ovidius.ro
Website: http://md.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență: Sănătate
Programele de studii:
Medicină dentară

6 ani

360 credite

Tehnică Dentară

3 ani

180 credite
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Facultatea de Farmacie

Adresă: Aleea Universităţii nr. 1, Campus, Corp B, Constanţa
Telefon/Fax: 0241-605050 | E-mail: farmacie@univ-ovidius.ro,
farmacie.admitere@univ-ovidius.ro | Website: http://farmacie.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență: Sănătate
Programele de studii:
Farmacie

5 ani

300 credite

Asistență de Farmacie

3 ani

180 credite
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Facultatea de Științe
Economice
Adresa: Campus, Aleea Universităţii nr.1, Constanța

Telefon: 0241/511040 | E-mail: secretariat_fse@univ-ovidius.ro
Website: http://stec.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licenţă: Administrarea Afacerilor
Programele de studii:
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
(Forma de învățământ IF, ID)

3 ani

180 credite

3 ani

180 credite

IF-învățământ cu frecvență; ID-învățământ la distanță

Economia Firmei

Domeniul de licenţă: Economie și Afaceri Internaţionale
Programele de studii:
Afaceri Internaţionale
3 ani
(Forma de învățământ IF, ID)
Domeniul de licenţă: Contabilitate
Programele de studii:
Contabilitate și Informatică de Gestiune
3 ani
(Forma de învățământ IF, ID)
Domeniul de licenţă: Finanțe
Programele de studii:

180 credite

180 credite

Finanțe și Bănci
(Forma de învățământ IF, ID)
Domeniul de licenţă: Marketing
Programele de studii:

3 ani

180 credite

Marketing

3 ani

180 credite

3 ani

180 credite

Domeniul de licenţă: Management
Programele de studii:
Management
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Facultatea de Științe Economice

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Administrarea Afacerilor
Programele de studii:
Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi
Servicii

2 ani

120 credite

Administrarea şi Auditul Proiectelor de
Afaceri
Asigurarea Calităţii în Afaceri

2 ani

120 credite

2 ani

120 credite

Domeniul de masterat: Economie și Afaceri Internaţionale
Programele de studii:
Administrarea Afacerilor Internaţionale
2 ani

120 credite

Domeniul de masterat: Contabilitate
Programele de studii:
Contabilitatea și Auditul Afacerilor

2 ani

120 credite

Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea 2 ani
Afacerilor

120 credite

Domeniul de masterat: Finanțe
Programele de studii:
Finanțe corporative și bănci

2 ani
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120 credite

Facultatea de Litere

Adresă: Aleea Universităţii nr. 1 , Constanţa 900472 | Tel. 0040 241 551773
Fax. 0040 241 650444 | Email: secretariat_FL@univ-ovidius.ro,
litere.admitere@univ-ovidius.ro | Website: http://litere.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență: Limbă și literatură
Programele de studii:
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă
(engleză, germană, franceză, italiană, turcă) (forma de
învățământ IF)

3 ani

180 credite

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă
(engleză, italiană) (forma de învățământ IFR

3 ani

180 credite

Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă
(germană, turcă, portugheză) (forma de învățământ IF)

3 ani

180 credite

Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă
(italiană / franceză) (forma de învățământ IF)

3 ani

180 credite

Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă
(italiană/engleză/germane/turcă)

3 ani

180 credite

3 ani

180 credite

3 ani

180 credite

IF-învățământ cu frecvență; IFR-învățământ cu frecvență redusă

Domeniul de licență: Studii culturale
Programul de studii:
Studii americane (în limba engleză) (forma de învățământ
IF)
Domeniul de licență: Științe ale comunicării
Programul de studiu:
Jurnalism (forma de învățământ IF)
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Facultatea de Litere
Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Filologie
Programul de studiu:
Studii de românistică

2 ani 120 credite

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european

2 ani 120 credite

Studii anglo-americane

2 ani 120 credite

Limba franceză și plurilingvism în spațiul european

2 ani 120 credite
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Facultatea de Psihologie și
Științele Educației
Adresa: B-dul Mamaia, nr. 124, (Sala P 16), Constanța,

Tel./Fax: 0241-606470 | E-mail: secretariat_psihologie@yahoo.com,
psihologie.admitere@univ-ovidius.ro | Website: http://pse.univ-ovidius.ro/

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență: Asistență socială
Programul de studiu:
Asistență socială

3 ani

180 credite

Psihologie
Domeniul de licență: Științe ale educației
Programul de studiu:

3 ani

180 credite

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

3 ani

180 credite

Psihopedagogie specială

3 ani

180 credite

Domeniul de licență: Psihologie
Programul de studiu:

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Psihologie
Programul de studiu:
Psihodiagnoza personalității

2 ani

120 credite

Management educațional

2 ani

120 credite

Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare

2 ani

120 credite

Domeniul de masterat: Științe ale educației
Programul de studiu:
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Facultatea de Drept și Științe
Administrative
Adresă: Aleea Universităţii nr.1, Constanța | Telefon: +40-241-694-330
E-mail: drept.secretariat@univ-ovidius.ro
Website: http://drept.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență: Drept
Programul de studiu:
Drept (IF, FR)

4 ani

240 credite

Administraţie Publică (IF, FR)

3 ani

180 credite

Asistenţă managerială şi administrativă (IF)

3 ani

180 credite

Poliţie Locală (IF)

3 ani

180 credite

IF-învățământ cu frecvență; IFR-învățământ cu frecvență redusă

Domeniul de masterat: Ştiinţe Administrative
Programul de studiu:

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Drept
Programul de studiu:
Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice 1 an

60 credite

Drept maritim

2 ani

120 credite

Drept public

1 an

60 credite

Ştiinţe penale

1 an

60 credite

Domeniul de masterat: Ştiinţe Administrative
Programul de studiu:
Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice 2 ani

120 credite

Managementul instituţiilor publice

120 credite

2 ani
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Facultatea de Matematică și
Informatică
Adresa: B-dul Mamaia 124, Constanta, Cladirea Biblioteca, et.I, sala CERP
(secretariat) | Tel./Fax: 40-241- 606424, 0722238060
E-mail: http://math.univ-ovidius.ro, mateinfo.admitere@univ-ovidius.ro
Website: http://math.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență : Matematică
Programul de studiu:
Matematică (IF)

3 ani

180 credite

Matematică Informatică (IF)
Domeniul de licență : Informatică
Programul de studiu:

3 ani

180 credite

Informatică (IF)
Informatică în limba engleză (IF)

3 ani
3 ani

180 credite
180 credite

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat : Matematică
Programul de studiu:
Matematică didactică

2 ani

120 credite

Domeniul de masterat : Informatică
Programul de studiu:
Medii virtuale multi – modale distribuite

2 ani

120 credite

Modelare și tehnologii informatice

2 ani

120 credite
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IMAGINI

Facultatea de Științe ale Naturii și
Științe Agricole
Adresa: Aleea Universităţii nr. 1, corpul B, Constanța
Telefon: 0241 605060 | E-mail: st.naturale@univ-ovidius.ro,
stnaturii.admitere@univ-ovidius.ro | Website: http://snsa.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență : Biologie
Programul de studiu:
Biologie (IF)

3 ani

180 credite

Geografie (IF)

3 ani

180 credite

Geografia turismului (IF)

3 ani

180 credite

3 ani

180 credite

4 ani

240 credite

4 ani

240 credite

IF-învățământ cu frecvență; IFR-învățământ cu frecvență redusă

Domeniul de licență : Geografie
Programul de studiu:

Domeniul de licență : Știința mediului
Programul de studiu:
Ecologie și protecția mediului (IF)
Domeniul de licență : Agronomie
Programul de studiu:
Agricultură (IF, IFR)
Domeniul de licență : Horticultură
Programul de studiu:
Horticultură (IF)
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Facultatea de Științe ale Naturii
și Științe Agricole
Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Biologie
Programul de studiu:
Conservarea biodiversității
Domeniul de masterat: Geografie
Programul de studiu:

2 ani

120 credite

2 ani

120 credite

2 ani

120 credite

Controlul şi monitorizarea calităţii produselor 2 ani
agricole
Agricultură ecologică
2 ani

120 credite

Geografie aplicată și evaluarea resurselor turistice
Domeniul de masterat: Știința mediului
Programul de studiu:
Analiza şi evaluarea impactului de mediu
Domeniul de masterat: Agronomie
Programul de studiu:
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120 credite

Facultatea de
Educație
Fizică și Sport
Adresa: Str. Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 1

Tel./fax 0241-640443 | E-mail: secretariat_fefs@univ-ovidius.ro
Website: http://fefs.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență : Educație fizică și sport
Programul de studiu:
Educație fizică și sportivă
(IF și IFR)

3 ani

180 credite

3 ani

180 credite

3 ani

180 credite

IF-învățământ cu frecvență; IFR-învățământ cu frecvență
redusă

Sport și performanță motrică (IF)
Domeniul de licență : Kinetoterapie
Programul de studiu:
Kinetoterapie și motricitate specială (IF)

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat : Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Programul de studiu:
Educație fizică și sport școlar
2 ani

120 credite

Performanță în sport
Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică

120 credite
120 credite
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2 ani
2 ani

Facultatea de Istorie și Științe
Politice
Adresă: Aleea Universităţii nr.1, Constanța | Tel/fax: 0241 671 448 |
E-mail: istorie@univ-ovidius.ro; istorie.admitere@univ-ovidius.ro;
istorie_constanta@yahoo.com | Website: http://isp.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență : Istorie
Programul de studiu:
Istorie (IF )
Domeniul de licență : Științe Politice
Programul de studiu:

3 ani

180 credite

Științe Politice

3 ani

180 credite

3 ani

180 credite

Domeniul de licență : Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene
Programul de studiu:
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat : Istorie
Programul de studiu:
Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi 2 ani
Diplomaţie

120 credite

Antropologie şi Istorie Europeană

120 credite

2 ani
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Facultatea de Științe Aplicate
și Inginerie
Adresa: Bd. Mamaia Nr. 124, Constanța | Tel./Fax: +4 0241 606 434
E-mail: fsai@univ-ovidius.ro, staplicate.admitere@univ-ovidius.ro
Website: http://fsai.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență : Chimie
Programul de studiu:
Chimie (IF )

3 ani

180 credite

Chimie medicală

3 ani

180 credite

Prelucrarea Petrolului și Petrochimie

4 ani

240 credite

Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice

4 ani

240 credite

4 ani

240 credite

Domeniul de licență : Inginerie Chimică
Programul de studiu:

Domeniul de licență : Științe inginerești aplicate
Programul de studiu:
Fizică tehnologică

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat : Chimie
Programul de studiu:
Chimia și managementul calității produselor de 2 ani
consum în relație cu mediul
Domeniul de masterat : Inginerie Chimică
Programul de studiu:
Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului 2 ani

120 credite

120 credite

Domeniul de masterat : Inginerie civilă și instalații
Programul de studiu:
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile 2 ani
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120 credite

Facultatea
de Teologie
Adresă: Aleea Universității nr. 1, Constanța

Tel./Fax: 0040/241/670900 | E-mail: teologie@univ-ovidius.ro,
teologie.admitere@univ-ovidius.ro| Website: http://teologie.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență : Teologie
Programul de studiu:
Teologie ortodoxă pastorală
Teologie ortodoxă didactică
Teologie ortodoxă asistență socială

4 ani
3 ani
3 ani

240 credite
180 credite
180 credite

Domeniul de licență : Muzică
Programul de studiu:
Muzică religioasă

3 ani

180 credite

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat : Teologie
Programul de studiu:
Exegeză biblică
Teologie - Pastoraţie şi viaţă liturgică

2 ani
2 ani

120 credite
120 credite

Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei 2 ani
religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică)

120 credite

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

2 ani

120 credite

Managementul turismului religios

2 ani

120 credite
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Facultatea
de Arte
Adresa: B-dul Mamaia Nr.124, Constanţa

Telefon: 0241.606.484 | Fax: 0241.522.152
E-mail: arte.admitere@univ-ovidius.ro | Website: http://arte.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență : Muzică
Programul de studiu:
Muzică

3 ani

180 credite

Interpretare muzicală - canto

4 ani

240 credite

Artele spectacolului (actorie)
Artele spectacolului (coregrafie)
Domeniul de licență : Arte vizuale
Programul de studiu:

3 ani
3 ani

180 credite
180 credite

Pedagogia artelor plastice și decorative

3 ani

180 credite

Domeniul de licență: Teatru şi artele spectacolului
Programul de studiu:

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Teatru şi artele spectacolului
Programul de studii:
Arta actorului de music-hall
2 ani

120 credite

Domeniul de masterat: Arte vizuale
Programul de studii:
Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii

2 ani

120 credite

Domeniul de masterat: Muzică
Programele de studii:
Arta spectacolului liric

2 ani

120 credite

Arta educației muzicale

2 ani

120 credite
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Facultatea
de Construcții
Str. Unirii, 22B Constanta | Tel/Fax: 0241-545093

E-mail: secretariat_FC@univ-ovidius.ro, admitereconstructii@univ-ovidius.ro
Website: http://constructii.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licență: Inginerie Civilă IF
Programele de studii:
Amenajări şi Construcţii Hidrotehnice

4 ani

240 credite

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

4 ani

240 credite

Îmbunătăţiri Funciare şi Dezvoltare Rurală

4 ani

240 credite

Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Inginerie Civilă şi Instalaţii
Programele de studii:
Inginerie Costieră

1,5 ani

90 credite

Ingineria Structurilor de Construcţii

1,5 ani

90 credite

Ingineria şi Managementul Resurselor de Apă

1,5 ani

90 credite

Domeniul de masterat: Inginerie şi Management
Programul de studii:
Ingineria şi Managementul Proiectelor de Construcţii 1,5 ani

90 credite
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Facultatea de Inginerie
Mecanică, Industrială și
Maritimă
Adresa: Bd. Mamaia Nr. 124 – etaj 2, sala E 31, Constanța | Telefon: 0241.606.431

Fax: 0241.618.372 | E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius.ro,
imim.admitere@univ-ovidius.ro | Website: http://imim.univ-ovidius.ro/admitere

Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licenţă: Arhitectură navală
Programul de studii:
Sisteme şi echipamente navale (Forma de învăţământ 4 ani
IF)
Domeniul de licenţă: Inginerie industrială
Programul de studii:
Ingineria sudării (Forma de învăţământ IF)

240 credite

4 ani

240 credite

Instalații si echipamente portuare și marine (Forma 4 ani
de învăţământ IF)

240 credite

Domeniul de licenţă: Inginerie mecanică
Programul de studii:

Domeniul de licenţă: Inginerie şi management
Programul de studii:
Inginerie economică în domeniul mecanic (Forma de 4 ani
învăţământ IF, IFR)

240 credite

IF - învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Domeniul de licenţă: Ingineria autovehiculelor
Programul de studii:
Autovehicule rutiere (Forma de învăţământ IF, IFR)
Domeniul de licenţă: Inginerie energetică
Programul de studii:
Energetică industrială (Forma de învăţământ IF)
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4 ani

240 credite

4 ani

240 credite

Facultatea de Inginerie Mecanică,
Industrială și Maritimă
Programe de studii universitare de masterat
Domeniul de masterat: Inginerie mecanică
Programul de studii:
Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării 1,5 ani
utilajelor
Domeniul de masterat: Inginerie industrială
Programul de studii:
Calitate şi certificare în construcţiile sudate

1,5 ani

Domeniul de masterat: Arhitectură navală
Programul de studii:
Ingineria sistemelor și echipamentelor navale 2 ani
avansate
Domeniul de masterat: Inginerie şi management
Programul de studii:
Ingineria şi managementul sistemelor de producţie 1,5 ani
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90 credite

90 credite

120 credite

90 credite
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Institutul Studiilor
Doctorale
Cele 8 domenii de doctorat ale universității sunt administrate și
organizate în 4 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.
Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea în anul
universitar 2017/2018 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.
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Centrul pentru învățământ la
distanță (ID) și învățământ cu
frecvență
redusă (IFR)
B-dul Mamaia 124, RO – 900527 Constanţa
Tel: 0241-606 405, Fax: 0241 – 606 404
E-mail: id-ifr@univ.ovidius.ro | Web: http://idifr.univ-ovidius.ro

În Universitatea „Ovidius” din Constanţa, activitatea ID-IFR este
coordonată de Centrul pentru Învăţământ la distanţă şi Învăţământ cu
frecvenţă redusă (CID-IFR), care are drept obiectiv principal formarea
universitară a absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, prin
programe de studii finalizate cu diplomă de licență.
În prezent, sunt acreditate patru programe de studii universitare de
licență la forma de Învăţământ la distanţă (ID) și șapte programe de studii
universitare de licență la forma de Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR),
conform ofertei educaționale prezentate mai jos.
ID și IFR sunt forme moderne de pregătire, în regim cu taxă (achitabilă
în 4 rate), care presupun activități la distanță (prin intermediul platformei
E-learning) și întâlniri periodice față în față (cu prezenţă obligatorie în
campus). Orele de curs de la forma de învățământ cu frecvență (IF) sunt
compensate prin studiu individual utilizând resurse de învățare specifice
învățământului la distanță, iar evaluarea se face și pe parcurs. Planul de
învățământ, durata de școlarizare, numărul de credite și diploma obținută
sunt aceleași ca la IF.
Forma de învățământ la distanță (ID) este caracterizată prin următoarele
tipuri de activități didactice: activități tutoriale (AT), activități de evaluare
pe parcurs (TC - teme de control), activități aplicative asistate (AA)- ore de
laborator sau alte activități practice.
La fiecare disciplină sunt programate 4 activități tutoriale (AT) pe
semestru, desfășurate prin întâlniri directe (față în față) – în medie 5 ore/
săptămână.
Prezența la activitățile de tip AT, AA, examene și colocvii (desfășurate față
în față) este obligatorie.
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Centrul pentru învățământ la distanță (ID)
și învățământ cu frecvență redusă (IFR)
OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (ID)
Facultatea organizatoare
Adresa locaţiei de înscriere/
telefon / site

Facultatea de Ştiinţe
Economice
Campus, corp A,
Aleea Universităţii 1,
tel.0241511040
http://stec.univ-ovidius.ro

Program de studii universitare de licență
Diploma obținută
Statut / Durată studii
Afaceri Internaţionale
Licențiat în Științe Economice
acreditat / 3 ani
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
Licențiat în Științe Economice
acreditat / 3 ani
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Licențiat în Științe Economice
acreditat / 3 ani
Finanţe şi Bănci
Licențiat în Științe Economice
acreditat / 3 ani

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.
Facultatea organizatoare
Adresa locaţiei de înscriere/
telefon / site
Facultatea de Drept și Ştiinţe
Administrative
Campus, corp A, Aleea
Universităţii 1, tel.0241694330
http://drept.univ-ovidius.ro

Program de studii universitare de licență
Diploma obținută
Statut / Durată studii
Drept
Licențiat în Drept
acreditat / 4 ani IFR
Administraţie Publică
Licențiat în Științe Administrative
acreditat / 3 ani IFR

35

Centrul pentru învățământ la distanță (ID)
și învățământ cu frecvență redusă (IFR)
Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport
Campus, Aleea Universităţii, Baza
nautică, tel.0241640443
http://fefs.univ-ovidius.ro

Educaţie Fizică şi Sportivă
Licențiat în Educație Fizică și Sport
acreditat / 3 ani IFR

Facultatea de Științe ale Naturii
și Științe Agricole
Campus, corp B, Aleea
Universităţii 1, tel.0241605060
http://snsa.univ-ovidius.ro

Agricultură
Diplomă de Inginer
acreditat/ 4 ani IFR

Facultatea de Litere
Campus, corp A, Aleea
Universităţii 1, tel.0241551773
http://litere.univ-ovidius.ro
Facultatea de Inginerie
Mecanică, Industrială şi
Maritimă
B-dul. Mamaia nr. 124
tel.0241606431
http://imim.univ-ovidius.ro

Limba şi Literatura Română –
O limbă și Literatură Modernă
(engleză / italiană)
Licențiat în Filologie
acreditat/ 3 ani IFR
Autovehicule Rutiere
Diplomă de Inginer
acreditat/ 4 ani IFR
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
Diplomă de Inginer
acreditat/ 4 ani IFR

Admiterea se desfăşoară în cadrul facultăţilor care şcolarizează
specializări la ID sau IFR, în conformitate cu metodologiile proprii afișate pe
site-ul Universității, secțiunea Admitere - http://admitere.univ-ovidius.ro/,
la fiecare din cele șase facultăți organizatoare.
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Motive pentru a fi student la
UOC
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Universitatea „Ovidius” din Constanța
Departamentul Strategie și Marketing Instituțional

http://www.univ-ovidius.ro

