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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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În fiecare an, facultățile și departamentele din cadrul Universității „Ovidius” din 
Constanța organizează proces de admitere în cadrul căruia sunt oferite candidaților 
români de pretutindeni locuri finanțate de la bugetul de stat (cu bursă, respectiv fără 
bursă) și locuri cu taxă în lei. 

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. 

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. 

În contextul generat de pandemia COVID-19, înscrierea candidaților se face 
exclusiv online, cu ajutorul contului creat pe platformă, unde se încarcă documentele 
solicitate în câțiva pași simpli și rapizi (https://admitere.univ-ovidius.ro/, la secțiunea 
Români de pretutindeni). 

Pentru candidații din categoria Români de pretutindeni, admiterea se desfășoară 
centralizat la nivelul UOC și constă în concurs de dosare, pe baza mediei de la 
examenul de bacalaureat. 

În conformitate cu reglementările legislative în vigoare, candidații din categoria 
Români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, a taxelor de 
procesare a dosarelor, precum și a taxelor de înmatriculare. 

  

ADMITEREA LA UOC
 

 Bd. Mamaia nr. 124 

 admitere.rp@365.univ-ovidius.ro 

 https://admitere.univ-
ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/ 
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 16 facultăți; 
 32 de programe de studii universitare de licență; 
 30 de programe universitare de master; 
 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. 

  

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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CIFRE DE ȘCOLARIZARE ȘI TAXE DE ȘCOLARIZARE 
(https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/) 

Studii universitare de LICENȚĂ 
Nr. 
crt. 

Facultatea  
Domeniul de studii 

universitare de licență
Denumirea programului de studii 

universitare de LICENȚĂ 
Forma 
de înv.

Nr. 
credite 

DuratĂ 
studii 
(ani) 

Nr. locuri FĂRĂ TAXĂ 

Nr. locuri
CU TAXĂ
în LEI 

Taxa de 
școlarizare / 

an, 
în LEI 

CU 
BURSĂ

FĂRĂ 
BURSĂ 

Locuri repartizate 
pentru candidați 
care vin din an 
pregătitor, 
CU BURSĂ 

1  Facultatea de Arte  Muzică  Interpretare muzicală ‐ canto  IF  240  4  1  0  0  0    

Facultatea de Arte        1  0  0  0    

2  Facultatea de Construcții  Inginerie civilă 

Amenajări și construcții hidrotehnice  IF  240  4 

1  1  0  2  3300 Construcții civile, industriale și agricole  IF  240  4 

Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală IF  240  4 

Facultatea de Construcții        1  1  0  2    

3 
Facultatea de Drept și 
Științe Administrative 

Drept  Drept  IF  240  4  1  1  0  0    

Științe administrative Administrație publică  IF  180  3  1  1  0  0    

Facultatea de Drept și Științe Administrative        2  2  0  0    

4 
Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 
Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă  IF  180  3  1  0  0  0    

Facultatea de Educație Fizică și Sport        1  0  0  0    

5  Facultatea de Farmacie  Sănătate  Farmacie  IF  300+4  5  1  2  0  2  7000 

Facultatea de Farmacie        1  2  0  2    

6 
Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Industrială și 

Maritimă 

Arhitectură navală  Sisteme și echipamente navale  IF  240  4  1  0  0  1  3200 

Inginerie industrială  Ingineria sudării  IF  240  4  0  0  0  1  3200 

Inginerie mecanică 
Instalații și echipamente portuare și 

marine 
IF  240  4  0  1  0  1  3200 

Inginerie și 
management 

Inginerie economică în domeniul mecanic IF  240  4  0  1  0  1  3200 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă        1  2  0  4    

7 
Facultatea de Istorie și 

Științe Politice 

Istorie  Istorie  IF  180  3  1  0  0  1  3000 

Științe politice  Științe politice  IF  180  3  1  1  0  1  3000 

Relații internaționale și 
studii europene 

Relații internaționale și studii europene  IF  180  3  1  1  0  1  3000 

Facultatea de Istorie și Științe Politice        3  2  0  3    

8  Facultatea de Litere 

Limbă și literatură 

Limba și literatura română ‐ O limbă și 
literatură modernă (engleză, germană , 

franceză, italiană, turcă) 
IF  180  3  1  0  0  2  3500 

Limba și literatura engleză ‐ O limbă și 
literatură modernă (germană / turcă 

/franceză/italiană) 
IF  180  3  0  1  0  2  3500 

Limba și literatura franceză ‐ Limba și 
literatura modernă (italiană / engleză / 

germană / turcă) 
IF  180  3  0  0  0  2  3500 

Studii culturale  Studii americane (în limba engleză)  IF  180  3  0  0  0  2  3500 

Stiinte ale comunicarii Jurnalism  IF  180  3  1  1  0  2  3500 

Facultatea de Litere        2  2  0  10    

9 
Facultatea de 
Matematică și 
Informatică 

Informatică  Informatică  IF  180  3  3  3  0  0    

Facultatea de Matematică și Informatică        3  3  0  0    

10  Facultatea de Medicină  Sănătate  Medicină  IF  360  6  2  1  0  0    

Facultatea de Medicină        2  1  0  0    

12 
Facultatea de Psihologie 
și Științele Educației 

Psihologie  Psihologie  IF  180  3  1  0  0  0    

Facultatea de Psihologie și Științele Educației        1  0  0  0    

13 
Facultatea de Stiinte 
Aplicate si Inginerie 

Inginerie chimică 

Chimie alimentară și tehnologii 
biochimice 

IF  240  4 
1  0  0  0    

Prelucrarea petrolului și petrochimie  IF  240  4 

Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie        1  0  0  0    

14 
Facultatea de Științe ale 
Naturii și Științe Agricole 

Agronomie  Agricultură  IF  240  4  0  0  1  0    

Biologie  Biologie  IF  180  3  0  0  1  0    

Geografie  Geografia turismului  IF  180  3  1  0  0  0    

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole        1  0  2  0    

15 
Facultatea de Științe 

Economice 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor (în limba 
engleză)  

IF  180  3  0  0  0  2  2200 Euro 

Economia comerțului, turismului și 
serviciilor 

IF  180  3  1  1  0  2  3300 

Economia firmei  IF  180  3  1  0  0  2  3300 

Contabilitate  Contabilitate și informatică de gestiune  IF  180  3  0  1  0  2  3300 

Economie și afaceri 
internaționale 

Afaceri internaționale  IF  180  3  2  1  0  2  3300 

Finanțe  Finanțe și bănci  IF  180  3  0  1  0  2  3300 

Management  Management  IF  180  3  0  1  0  2  3300 

Marketing  Marketing  IF  180  3  1  0  0  2  3300 

Facultatea de Științe Economice        5  5  0  16    

16  Facultatea de Teologie  Teologie  Teologie ortodoxă pastorală  IF  240  4  1  0  0  3  3000 

Facultatea de Teologie        1  0  0  3    

TOTAL  26  20  2  40    
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Studii universitare de MASTERAT 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
Domeniul de studii 
universitare de 

master 

Denumirea programului de studii 
universitare de MASTER 

Limba de predare
Forma de 

înv. 
Nr. 

credite
Durata 
studiilor

Nr. locuri FĂRĂ TAXĂ  Nr. locuri
CU TAXĂ
în LEI 

Taxa de 
școlarizare, 

în LEI 
CU BURSĂ 

FĂRĂ 
BURSĂ 

1  Facultatea de Arte  Muzică  Arta spectacolului liric  română  IF  120  2 ani  0  1  0    

Facultatea de Arte        0  1  0    

2 
Facultatea de 
Construcții 

Inginerie civilă și 
instalații 

Ingineria și managementul proiectelor 
de construcții 

română  IF  120  2 ani  0  1  0    

Facultatea de Construcții        0  1  0    

3 
Facultatea de Drept 

și Științe 
Administrative 

Drept  Drept maritim  română  IF  120  2 ani  0  1  0    

Științe administrative 
Administrație europeană. Instituții și 

politici publice 
română  IF  120  2 ani  1  0  0    

Facultatea de Drept și Științe Administrative        1  1  0    

4 
Facultatea de 

Educație Fizică și 
Sport 

Știința sportului și 
educației fizice 

Performanță în sport  română  IF  120  2 ani  0  1  0    

Kinetoterapie, recuperare și 
reeducare motrică 

română  IF  120  2 ani  0  0  1  3600 / an 

Facultatea de Educație Fizică și Sport        0  1  1    

5 

Facultatea de 
Inginerie Mecanică, 

Industrială și 
Maritimă 

Inginerie și 
management 

Ingineria și managementul sistemelor 
de producție 

română  IF  90 
3 

semestre
0  0  1  1800 / sem. 

Inginerie mecanică 
Optimizarea tehnologiilor portuare și 

a funcționării utilajelor 
română  IF  90 

3 
semestre

0  1  1  1800 / sem. 

Inginerie industrială 
Calitate și certificare în construcțiile 

sudate 
română  IF  90 

3 
semestre

0  0  1  1800 / sem. 

Arhitectură navală 
Ingineria sistemelor și echipamentelor 

navale avansate 
română  IF  120 

4 
semestre

0  0  1  1800 / sem. 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă        0  1  4    

6 
Facultatea de Istorie 
și Științe Politice 

Istorie 

Relații internaționale în secolele XIX‐
XXI. Istorie și diplomație 

română  IF  120  2 ani  1  1  1  3500 / an 

Antropologie și istorie europeană  română  IF  120  2 ani  0  0  1  3500 / an 

Facultatea de Istorie și Științe Politice        1  1  2    

7  Facultatea de Litere 
Filologie  

Studii de românistică  română  IF  120  2 ani  0  0  2  3700 / an 

Comunicare și discurs intercultural în 
spațiul european 

română  IF  120  2 ani  0  1  2  3700 / an 

Studii anglo‐americane   engleză  IF  120  2 ani  0  0  2  3700 / an 

Limbile moderne în dinamică 
plurilingvă 

franceză, engleză IF  120  2 ani  0  0  2  3700 / an 

Științe ale 
comunicării 

Relații publice și dezvoltare 
interculturală  

română  IF  120  2 ani  0  1  2  3700 / an 

Facultatea de Litere        0  2  10    

8 
Facultatea de 
Matematică și 
informatică 

Informatică  Medii virtuale multimodale distribuite română  IF  120  2 ani  1  1  0    

Facultatea de Matematică și informatică        1  1  0    

10 
Facultatea de 

Psihologie și Științele 
Educației 

Științe ale educației  Management educațional  română  IF  120  2 ani  0  1  0    

Facultatea de Psihologie și Științele Educației        0  1  0    

11 
Facultatea de Științe 
Aplicate și Inginerie 

Inginerie chimică 
Ingineria sistemelor cu surse 
energetice regenerabile 

română  IF  120  2 ani  1  0  0    

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie        1  0  0    

12 
Facultatea de Științe 
ale Naturii și Științe 

Agricole 
Geografie 

Geografie aplicată și evaluarea 
resurselor turistice 

română  IF  120  2 ani  0  1  0    

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole        0  1  0    

13 
Facultatea de Științe 

Economice 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor în turism, 
comerț și servicii 

română  IF  120  2 ani  0  0  2  3500 / an 

Administrarea și auditul proiectelor 
de afaceri 

română  IF  120  2 ani  0  1  2  3500 / an 

Asigurarea calității în afaceri  română  IF  120  2 ani  0  0  2  3500 / an 

Economie și afaceri 
internaționale 

Administrarea afacerilor 
internaționale 

română  IF  120  2 ani  0  0  2  3500 / an 

Contabilitate 

Contabilitatea și auditul afacerilor  română  IF  120  2 ani  0  1  0  3500 / an 

Tehnici contabile și financiare pentru 
gestiunea afacerilor 

română  IF  120  2 ani  0  1  2  3500 / an 

Finanțe  Finanțe corporative și bănci  română  IF  120  2 ani  0  0  2  3500 / an 

Management 
Managementul organizaţiilor publice 

şi private 
română  IF  120  2 ani  1  0  0  3500 / an 

Facultatea de Științe Economice        1  3  12    

14 
Facultatea de 

Teologie 
Teologie 

Teologie ‐ Studii juridico‐canonice ale 
celor trei religii monoteiste (mozaică, 

creștină și islamică) 
română  IF  120  2 ani  0  1  1  1500 / sem. 

Facultatea de Teologie        0  1  1    

TOTAL  5  15  30    
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CALENDAR ADMITERE1 
(https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/) 

Studii universitare de LICENȚĂ 
 

Sesiunea IULIE 2021 
 

Data / Perioada Activitatea 
8-16 iulie 2021, 

ora 16:00 
Înscrierea candidaților pe platforma de admitere a UOC (https://admitere.univ-ovidius.ro/), 
secțiunea români de pretutindeni.

16-18 iulie 2021 Evaluarea dosarelor pentru selecția candidaților eligibili.

19 iulie 2021 
Afișarea rezultatului definitiv 1 al concursului de admitere (care conține candidați admiși 
și în așteptare). 

20-21 iulie 2021 Înmatricularea candidaților declarați admiși conform rezultatului definitiv 1. 

22 iulie 2021 
Afișarea rezultatului definitiv 2 al concursului de admitere (care conține candidați admiși 
și respinși).

23-25 iulie 2021 Înmatricularea candidaților declarați admiși conform rezultatului definitiv 2. 

26 iulie 2021 
Afișarea rezultatului final al concursului de admitere pentru sesiunea iulie 2021 (care 
conține candidați admiși înmatriculați).

27 iulie 2021 
Transmiterea către ME / DGRIAE a listelor și dosarelor candidaților admiși și înmatriculați, 
în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare.

Rezultatele se afișează pe platforma de admitere a UOC (https://admitere.univ-ovidius.ro/), secțiunea români de 
pretutindeni. 
 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021 
 

Data / Perioada Activitatea 
6-8 sept. 2021, 

ora 16:00 
Înscrierea candidaților pe platforma de admitere a UOC (https://admitere.univ-ovidius.ro/), 
secțiunea români de pretutindeni.

8 sept. 2021 Evaluarea dosarelor pentru selecția candidaților eligibili.

9 sept. 2021 
Afișarea rezultatului definitiv 1 al concursului de admitere (care conține candidați admiși 
și în așteptare). 

9-10 sept. 2021 Înmatricularea candidaților declarați admiși conform rezultatului definitiv 1. 

11 sept. 2021 
Afișarea rezultatului definitiv 2 al concursului de admitere (care conține candidați admiși 
și respinși).

11-13 sept. 2021 Înmatricularea candidaților declarați admiși conform rezultatului definitiv 2. 

14 sept. 2021 
Afișarea rezultatului final al concursului de admitere pentru sesiunea iulie 2021 (care 
conține candidați admiși înmatriculați).

14 sept. 2021 
Transmiterea către ME / DGRIAE a listelor și dosarelor candidaților admiși și înmatriculați, 
în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare.

Rezultatele se afișează pe platforma de admitere a UOC (https://admitere.univ-ovidius.ro/), secțiunea români de 
pretutindeni. 

  

 
1 Întregul proces de admitere 2021 pentru candidații români de pretutindeni se realizează la Comisia de Admitere a candidaților Români de Pretutindeni 
(CARP); prezentul Calendar poate suferi modificări în funcție de noile reglementări ale ME. 
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Studii universitare de MASTERAT 
 

Sesiunea IULIE 2021 
 

Data / Perioada Activitatea 
8-15 iulie 2021, 

ora 12:00 
Înscrierea candidaților pe platforma de admitere a UOC (https://admitere.univ-ovidius.ro/), 
secțiunea români de pretutindeni.

15-16 iulie 2021 Evaluarea dosarelor pentru selecția candidaților eligibili.

17 iulie 2021 
Afișarea rezultatului definitiv 1 al concursului de admitere (care conține candidați admiși 
și în așteptare). 

18-19 iulie 2021 Înmatricularea candidaților declarați admiși conform rezultatului definitiv 1. 

20 iulie 2021 
Afișarea rezultatului definitiv 2 al concursului de admitere (care conține candidați admiși 
și respinși).

21-22 iulie 2021 Înmatricularea candidaților declarați admiși conform rezultatului definitiv 2. 

23 iulie 2021  
Afișarea rezultatului final al concursului de admitere pentru sesiunea iulie 2021 (care 
conține candidați admiși înmatriculați).

24 iulie 2021 
Transmiterea către ME / DGRIAE a listelor și dosarelor candidaților admiși și înmatriculați, 
în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare.

Rezultatele se afișează pe platforma de admitere a UOC (https://admitere.univ-ovidius.ro/), secțiunea români de 
pretutindeni. 
 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021 
 

Data / Perioada Activitatea 
6-8 sept. 2021, 

ora 12:00 
Înscrierea candidaților pe platforma de admitere a UOC (https://admitere.univ-ovidius.ro/), 
secțiunea români de pretutindeni.

8 sept. 2021 Evaluarea dosarelor pentru selecția candidaților eligibili.

9 sept. 2021 
Afișarea rezultatului definitiv 1 al concursului de admitere (care conține candidați admiși 
și în așteptare). 

9-10 sept. 2021 Înmatricularea candidaților declarați admiși conform rezultatului definitiv 1. 

11 sept. 2021 
Afișarea rezultatului definitiv 2 al concursului de admitere (care conține candidați admiși 
și respinși).

11-12 sept. 2021 Înmatricularea candidaților declarați admiși conform rezultatului definitiv 2. 

13 sept. 2021 
Afișarea rezultatului final al concursului de admitere pentru sesiunea iulie 2021 (care 
conține candidați admiși înmatriculați).

14 sept. 2021 
Transmiterea către ME / DGRIAE a listelor și dosarelor candidaților admiși și înmatriculați, 
în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare.

Rezultatele se afișează pe platforma de admitere a UOC (https://admitere.univ-ovidius.ro/), secțiunea români de 
pretutindeni. 
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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 

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. 

  

BURSE DE STUDIU 
ÎN STRĂINĂTATE 
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Programe de studii universitare de licență 
 
Domeniul de licență: Muzică 
Program de studii: 

 Interpretare muzicală – Canto (IF), 4 ani, 240 de credite 
 
 
Programe de studii universitare de masterat 
 
Domeniul de masterat: Muzică 
Program de studii: 

 Arta spectacolului liric (IF), 2 ani, 120 de credit 
 
  

FACULTATEA DE ARTE 
 

 Bd. Mamaia nr. 124, Constanța 
 https://www.arte.univ-ovidius.ro 
 Pagina Facultatea de Arte UOC 



 

12 

 
 

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

 Ingineria și managementul proiectelor de construcții (IF), 2 ani, 
120 de credite  

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII
 

 Str. Unirii, 22B, Constanța 
 https://constructii.univ-ovidius.ro/ 
 Facultatea de Construcții (Constanța) 
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Programe de studii universitare de licență 

Domeniul de licență: Drept 

Program de studii: 

 Drept (IF), 4 ani, 240 de credite 

Domeniul de licență: Științe Administrative 

Program de studii: 

 Administrație publică (IF), 3 ani, 180 de credite 

 

Programe de studii universitare de masterat 

Domeniul de masterat: Drept 

Programe de studii: 

 Drept maritim (IF), 2 ani, 120 de credite 

Domeniul de masterat: Științe administrative 

Programe de studii: 

 Administrație Europeană. Instituții și Politici Publice (IF), 2 ani, 120 de 
credite 

  

FACULTATEA DE DREPT ȘI 
ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

 

 Aleea Universității, nr. 1, Constanța 
 https://drept.univ-ovidius.ro/ 
 Facultatea de Drept si Stiinte Administrative 

- Universitatea “Ovidius” 
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Programe de studii universitare de licență 
 
Domeniul de licență: Educație fizică și sport 
Program de studii: 

 Educație fizică și sportivă (IF), 3 ani, 180 de credite 
 
 
Programe de studii universitare de masterat 
 
Domeniul de masterat: Știința Sportului și Educației Fizice 
Programe de studii: 

 Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică (IF), 2 ani, 120 de 
credite 

 Performanță în sport (IF), 2 ani, 120 de credite 
  

FACULTATEA DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ ȘI SPORT 

 

 Str. Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 1, Constanța 
 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 
Program de studii: 

 Farmacie (IF), 5 ani, 300 de credite 
  

FACULTATEA DE FARMACIE 
 

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

 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 
Program de studii: 

 Sisteme şi echipamente navale (IF), 4 ani, 240 de credite 
Domeniul de licență: Inginerie industrială 
Program de studii: 

 Ingineria sudării (IF), 4 ani, 240 de credite 
Domeniul de licență: Inginerie mecanică 
Program de studii: 

 Instalații și echipamente portuare și marine (IF), 4 ani, 240 de credite 
Domeniul de licență: Inginerie și management 
Program de studii: 

 Inginerie economică în domeniul mecanic (IF), 4 ani, 240 de credite 
 

Programe de studii universitare de masterat 
 
Domeniul de masterat: Inginerie mecanică 
Program de studii: 

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

Domeniul de masterat: Inginerie industrială 
Program de studii: 

 Calitate şi certificare în construcţiile sudate (IF), 1,5 ani, 90 de credite 
Domeniul de masterat: Arhitectură navală 
Program de studii: 

 Ingineria sistemelor şi echipamentelor navale avansate (IF), 2 ani, 120 de credite 
Domeniul de masterat: Inginerie și management 
Program de studii: 

 Ingineria şi managementul sistemelor de producţie (IF), 1,5 ani, 90 de credite 
  

FACULTATEA DE INGINERIE 
MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ȘI 

MARITIMĂ 
 

 Bd. Mamaia Nr. 124, Constanța, 900527 
 http://imim.univ-

ovidius.ro/admitere/oferta-educationala 
 Facultatea de Inginerie Mecanică, 

Industrială și Maritimă 
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Programe de studii universitare de licență 

Domeniul de licență: Istorie 

Program de studii: 

 Istorie (IF), 3 ani, 180 de credite 

Domeniul de licență: Științe politice 

Program de studii: 

 Științe politice (IF), 3 ani, 180 de credite 

Domeniul de licență: Relații internaționale și studii europene 

Program de studii: 

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

 

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  

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI 
ȘTIINȚE POLITICE 

 

 Aleea Universității nr. 1, Campus, Corp A, 
Constanța 
 http://isp.univ-ovidius.ro/ 
 Facultatea de Istorie și Științe Politice - FISP 

Oficial 



 

18 

 
 
Programe de studii universitare de licență 
Domeniul de licență: Limbă și literatură 
Programe de studii: 

 Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, germană, 
franceză, italiană, turcă) (IF), 3 ani, 180 de credite 

 Limba și literatura engleză – O limbă și literatură 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 

Domeniul de licență: Studii culturale 
Program de studii: 

 Studii americane (în limba engleză) (IF), 3 ani, 180 de credite 
Domeniul de licență: Științe ale comunicării 
Program de studii: 

 Jurnalism (IF), 3 ani, 180 de credite 
Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini (IF), 1 an, 60 de credite 
 
Programe de studii universitare de masterat 
Domeniul de masterat: Filologie 
Programe de studii: 

 Studii de românistică (IF), 2 ani, 120 de credite 
 Comunicare și discurs intercultural în spațiul european (IF), 2 ani, 120 de credite 
 Studii anglo-americane (limba de predare: engleză) (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 
Program de studii: 

 Relații publice și dezvoltare interculturală (IF), 2 ani, 120 de credite 

FACULTATEA DE LITERE 
 

 Aleea Universității, nr. 1, Campus, Corp A, 
Constanța 
 http://litere.univ-ovidius.ro/; 

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/ 
 Facultatea de Litere 
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Programe de studii universitare de licență 
 
Domeniul de licență: Informatică 
Program de studii: 

 Informatică (IF), 3 ani, 180 de credite 
 
 
Programe de studii universitare de masterat 
Domeniul de masterat: Informatică 
Program de studii: 

 Medii Virtuale MultiModale Distribuite (IF), 2 ani, 120 de credite 
  

FACULTATEA DE MATEMATICĂ 
ȘI INFORMATICĂ 

 

 Bd. Mamaia nr. 124, Constanța 
 https://fmi.univ-ovidius.ro/admitere/ 
 Ovidius.mate.info 
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Programe de studii universitare de licență 
 
Domeniul de licență: Sănătate  
Program de studii: 

 Medicină (IF), 6 ani, 360 de credite 
  

FACULTATEA DE MEDICINĂ 
 

 Aleea Universității, nr. 1, Campus, Corp B, 
Constanța 

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

 Psihologie (IF), 3 ani, 180 de credite 
 
 
Programe de studii universitare de masterat 
 
Domeniul de masterat: Științele educației 
Program de studii: 

 Management educațional (IF), 2 ani, 120 de credite 
  

FACULTATEA DE PSIHOLGIE ȘI 
ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 

 

 Bd. Mamaia, Nr. 124, Constanța 
 http://pse.univ-ovidius.ro/ 
 Facultatea de Psihologie si Stiintele 

Educatiei, UOC 
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Programe de studii universitare de licență 
 
Domeniul de licență: Inginerie chimică 
Programe de studii: 

 Chimie Alimentară Şi Tehnologii Biochimice (IF), 4 ani, 240 de 
credite 

 Prelucrarea Petrolului Şi Petrochimie (IF), 4 ani, 240 de credite 
 
 
Programe de studii universitare de masterat 
 
Domeniul de masterat: Inginerie chimică 
Program de studii: 

 Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile (IF), 2 ani, 
120 de credite 

  

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
APLICATE ȘI INGINERIE 

 

 Bulevardul Mamaia 124, Constanța 
 http://fsai.univ-ovidius.ro/ 
 Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie 

Constanța 
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Programe de studii universitare de licență 
Domeniul de licență: Agronomie 
Program de studii: 

 Agricultură (IF), 4 ani, 240 de credite 
Domeniul de licență: Biologie 
Program de studii: 

 Biologie (IF), 3 ani, 180 de credite 
Domeniul de licență: Geografie 
Program de studii: 

 Geografia turismului (IF), 3 ani, 180 de credite 
 
Programe de studii universitare de masterat 
Domeniul de masterat: Geografie 
Program de studii: 

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

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE 
NATURII ȘI ȘTIINȚE AGRICOLE

 

 Aleea Universitatii Nr. 1, Campus, Corp B, 
Constanța 

 http://www.snsa.univ-ovidius.ro/ 
 Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte 

Agricole - Secretariat 
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Programe de studii universitare de licență 
 
Domeniul de licență: Administrarea Afacerilor 
Programe de studii: 

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

Domeniul de licență: Contabilitate 
Program de studii: 

 Contabilitate și informatică de gestiune (IF), 3 ani, 180 de credit 
Domeniul de licență: Economie și Afaceri Internaționale 
Program de studii: 

 Afaceri internaționale (IF, ID), 3 ani, 180 de credite 
Domeniul de licență: Finanțe 
Program de studii: 

 Finanțe și bănci (IF), 3 ani, 180 de credite 
Domeniul de licență: Management 
Program de studii: 

 Management (IF), 3 ani, 180 de credite 
Domeniul de licență: Marketing 
Program de studii: 

 Marketing (IF), 3 ani, 180 de credite 
  

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE 

 

 Aleea Universității, nr. 1, Campus, Corp A, 
Constanța 

 https://stec.univ-ovidius.ro/admitere 
 Facultatea de Stiinte Economice- 

Universitatea “Ovidius” din Constanta 
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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: Economie și afaceri internaționale 
Program de studii: 

 Administrarea afacerilor internaționale (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: Finanțe 
Program de studii: 

 Finanțe corporative și bănci (IF), 2 ani, 120 de credite 
Domeniul de masterat: Management 
Program de studii: 

 Managementul organizațiilor publice și private (IF) 2 ani, 120 de credite 
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Programe de studii universitare de licență 
 
Domeniul de licență: Teologie 
Program de studii: 

 Teologie ortodoxă pastorală (IF), 4 ani, 240 de credite 
 
 
Programe de studii universitare de masterat 
 
Domeniul de masterat: Teologie 
Program de studii: 

 Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii 
monoteiste (mozaică, creștină și islamică) (IF), 2 ani, 120 de 
credite 

  

FACULTATEA DE TEOLOGIE 
 

 Aleea Universității, nr. 1, Campus corp A, 
Constanța 

 http://teologie.univ-ovidius.ro 
 Teologie Ovidius 



 

27 

ORGANIZAȚII STUDENȚEȘTI 
 
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 din Universitatea „Ovidius” din Constanța: 
 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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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: https://admitere.univ-ovidius.ro/


