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STUDII UNIVERSITARE 
DE LICENȚĂ

Învățământ cu frecvență - IF
Durata studiilor - 3 ani 

• Program de studii cu predare în limba 
engleză 

Domeniul de studii: 
Administrarea afacerilor 
Programul de studii: Administrarea 
Afacerilor (Business      Administration)

Criterii de selecție: 

1. Media de bacalaureat sau echivalentă 
sau media anilor de liceu acolo unde nu 
se susține bacalaureat;

2. Scrisoare de Intenție;
3. Certificat de compentență lingvistică 

conform Regulamentului de Admitere 
UOC. 

Criterii de departajare: 

1. Media ultimului an de liceu;
2. Media penultimului an de liceu. 

 Facultatea de Ştiinţe Economice prioritizează rolul important al economistului în viața 
socială, impus de criteriile de eficienţă şi rentabilitate care stau la baza activităţii economice.

 Facultatea s-a aliniat noilor tendințe de piață care impun, printre altele, sporirea rolului 
specialiştilor în elaborarea şi implementarea de proiecte care să răspundă necesităţilor actuale 
ale economiei şi societăţii româneşti, atragerea mai intensă de personal cu studii superioare 
economice în cadrul firmelor naţionale şi multinaţionale, precum și dezvoltarea  competenţelor  
generale   şi   specifice  în  gestionarea fenomenelor economice și sociale.

 Astfel, Facultatea de Ştiinţe Economice asigură, prin intermediul unui corp didactic de 
prestigiu, formarea profesională a unor specialişti în domeniile contabilităţii şi informaticii 
de gestiune, afacerilor internaţionale, finanţe şi bănci, economiei comerţului, turismului şi 
serviciilor, marketing-ului, managementului, printr-o pregătire teoretică şi practică aprofundată.

• Programe de studii cu predare în limba 
română 

Domeniul de studii: Administrarea 
Afacerilor 
Programe de studii: 
- Economia Comerțului, Turismului și 
Serviciilor 
- Economia Firmei 

Domeniul de studii:  Contabilitate  
Programul de studii: Contabilitate și 
Informatică de Gestiune 

Domeniul de studii: Economie  și  Afaceri 
Internaționale  
Programul de studii: Afaceri Internaționale 

Domeniul de studii:  Finanțe  
Programul de studii: Finanțe și Bănci 

Domeniul de studii: Management 
Programul de studii: Management 

Domeniul de studii: Marketing
Programul de studii: Marketing

Criterii de selecție: 
1. Scrisoare de Intenție;
2. Media generală de la examenul de 

bacalaureat. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor de liceu;
2. Nota obţinută la bacalaureat, la 

examenul scris de Limba şi literatura 
română. 



Învățământ la distanță - ID
Durata studiilor - 3 ani 

Activitățile didactice se desfășoară în 
format ON-LINE

Domeniul de studii: Administrarea 
Afacerilor 
Programul de studii: Economia Comerțului, 
Turismului și Serviciilor 

Domeniul de studii:  Contabilitate  
Programul de studii: Contabilitate și 
Informatică de Gestiune 

Domeniul de studii: Economie  și  Afaceri 
Internaționale  
Programul de studii: Afaceri Internaționale 

Domeniul de studii:  Finanțe  
Programul de studii: Finanțe și Bănci 

Criterii de selecție: 
1. Scrisoare de Intenție;
2. Media generală de la examenul de 

bacalaureat. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor de liceu;
2. Nota obţinută la bacalaureat, la 

examenul scris de Limba şi literatura 
română. 

Învățământ cu frecvență - IF
Durata studiilor - 2 ani

Domeniul de studii: 
Administrarea Afacerilor 
Programul de studii: 
Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț 
și Servicii
*Diploma de licență împreună cu diploma de 
master conferă dreptul de a obțiune brevetul 
de turism 

Domeniul de studii: 
Administrarea Afacerilor 
Programul de studii: 
Administrarea și Auditul Proiectelor 
de Afaceri

Domeniul de studii: 
Administrarea Afacerilor 
Programul de studii: 
Asigurarea Calității în Afaceri

Domeniul de studii: Contabilitate  
Programul de studii: Contabilitatea 
și Auditul Afacerilor
*Organizat în parteneriat cu Corpul Experților 
Contabili și a Contabililor Autorizați din 
România (CECCAR)

STUDII UNIVERSITARE 
DE MASTER

Domeniul de studii: Contabilitate  
Programul de studii: Tehnici Contabile și 
Financiare pentru Gestiunea Afacerilor
*Organizat în parteneriat cu Corpul Experților 
Contabili și a Contabililor Autorizați din 
România (CECCAR)

Domeniul de studii: Economie și Afaceri 
Internaționale  
Programul de studii: Administrarea 
Afacerilor Internaționale

Domeniul de studii: Finanțe 
Programul de studii: 
Finanțe Corporative și Bănci
*Organizat în parteneriat cu Camera 
Consultanților Fiscali (CCF)

Domeniul de studii: Management 
Programul de studii: Managementul 
Organizaţiilor Publice şi Private

Criterii de selecție: 
Media de admitere - calculată ca medie 
ponderată între:

• media obţinută la examenul de finalizare 
a studiilor de licenţă -   80%;

• nota obţinută la evaluarea eseului - 20%. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor de studii universitare de 

licenţă;
2. Media ultimului an de studii universitare 

de licenţă.



BAZA MATERIALĂ

 Baza materială a Facultăţii de Științe Economice a cunoscut un permanent proces 
de consolidare şi înnoire, pentru a răspunde nevoilor unui învăţământ economic de înaltă 
performanţă. În prezent, facultatea dispune de săli de curs, săli de seminarii şi laboratoare, 
într-un număr suficient pentru a răspunde în mod satisfăcător nevoilor de studiu şi cercetare 
şi este preocupată permanent mai ales de dotarea spațiilor de învățământ cu echipamente de 
calitate. 

 În ultimii ani, baza materială a laboratoarelor a fost modernizată prin achiziţionarea 
de echipamente moderne şi performante, unele dintre acestea fiind rezultatul cercetărilor 
ştiinţifice derulate de cadrele didactice în cadrul proiectelor de cercetare.

 Întreaga comunitate academică are acces la publicaţii, periodice în domeniu, fond de 
carte, baze de date internaţionale, care asigură accesarea informaţiei de ultimă oră din întreaga 
lume referitoare la problematici ce ţin de domeniul economic.



ABSOLVENȚI DE SUCCES 

BUZEA (PASCU) ANDREEA MĂDĂLINA
Director  - HOTEL RIVA

 Anii de facultate au fost bogați în experiențe. Pentru mine au fost 
extreme de importante oportunitățile pe care Universitatea ni le-a oferit 
și în afara orelor de curs, precum posibilitatea de a participa la diferite 
concursuri unde era parteneră, de a ne implica în activități de voluntariat, 
de a participa la proiecte și simulări care să ne permită punerea în practică 
a ceea ce studiam la nivel teoretic. 
 Totodată, am apreciat extrem de mult deschiderea profesorilor 
față de studenți, faptul că mulți dintre ei apelau la dezbateri, jocuri de 
rol, prezentări care să ne facă să ”gustăm” din ceea ce va însemna viața 
noastră când vom intra cu adevărat pe piața muncii. Astfel, studiile au 

devenit și practice, nu doar teoretice. 
 Consider că toate aceste oportunități au contribuit la formarea și pregătirea mea pentru 
rolurile pe care le-am ocupat în diverse companii după terminarea studiilor. 
 Totodată, cred că studenții sunt la fel de responsabili de obținerea unui proces 
educațional de calitate, pe cât sunt și profesorii. Mi-ar plăcea să văd că se implică și profită de 
toate oportunitățile despre care vorbeam mai devreme. Mult succes tuturor!

Absolventă a Programului de licență – Management, promoția 2014 și a 
Programului de master – Tehnici Contabile și Financiare pentru Gestiunea 
Afacerilor, promoția 2016 

ABSOLVENȚI DE SUCCES 
CHICHI (SUCRI) ADELA CORALIA 
Policy Officer - Comisia Europeană - Directoratul General pentru Piață 
Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri

 Când am început studiile la Universitatea Ovidius, apartenența 
României la Uniunea Europeană era încă doar o perspectivă. Înclinația mea 
era însă deja către o carieră într-un mediu internațional, iar specializarea 
pe care am urmat-o în timpul facultății a fost foarte potrivită pentru a mă 
încuraja pe acest drum. 
 În amfiteatrele de la Ovidius am învățat prima oară despre organizații 
și acorduri internaționale, despre instituțiile europene și funcționarea lor.

Absolventă a Programului de licență – Relații Economice Internaționale, 
promoția 2008

GEREA (AMZA) TEODORA-ELENA
Senior Team Leader - KPMG România 
Absolventă a Programului de licență - Finanțe - Bănci, 
promoția 2011

 Universitatea Ovidius a reprezentat unul dintre primii și cei mai 
importanți pași pe care i-am făcut pentru dezvoltarea mea profesională. 
Aici am acumulat baza de cunoștințe ce avea mai târziu să reprezinte 
piloni importanți pentru cariera pe care am urmat-o. 
 Aș vrea să mulțumesc pe această cale tuturor profesorilor care mi-
au îndrumat pașii: pentru profesionalism, pentru răbdarea pe care au 
avut-o, dar și pentru pasiunea pe care o investesc pentru a transmite 
informațiile și cunoștintele de care avem nevoie.



ABSOLVENȚI DE SUCCES 

STROIE CRISTINA 
Președinte al Consiliului de Conducere - Uniunea Națională 
a Practicienilor în Insolvență din România - filiala Constanța

 Facultatea de Științe Economice a reprezentat pentru mine o 
experiență fundamentală, ceea ce ulterior mi-a permis o evoluţie 
profesională multidisciplinară, plină de provocări și multiple oportunități. 
 Cheia cred că a fost totuși determinarea, apoi studiul intens, disciplina 
riguroasă și, nu în ultimul rând, multă pasiune. Dacă adăugăm, la toate 
acestea, capacitatea de adaptare, atenţia la detalii şi perfecţionarea 
continuă, consider că performanţa vine de la sine, alături de împlinirea 
sau recunoaşterea profesională.
Din perspectiva profesiilor liberale pe care le-am îmbrățișat până în 
prezent, în anul 2006, am devenit practician în insolvență, în 2008, expert 

contabil, în 2012 – consultant fiscal, iar în 2016 auditor financiar. În acelaşi an, am fost aleasă 
preşedinte al filialei Constanța a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, a 
doua filială, ca mărime, din cele 35 existente în întreaga ţară. 
 Mulțumesc frumos doamnelor și domnilor profesori pentru o experiență extraordinară!

 Constanțean la origini, mi-am dorit să rămân acasă să fac studiile 
superioare. Și mă bucur că am ales opțiunea asta. Cu ce am rămas după 
studiile în cadrul Facultății de Științe Economice?

• Cu puternice cunoștințe economice și antreprenoriale care m-au 
ajutat să ajung astăzi să mă ocup de aria de vânzări a uneia dintre 
cele mai mari companii de retail la nivel mondial și local;

• Cu o sete de nou și de cunoaștere, încurajate în cadrul facultății de 
profesori care au participat activ și susținut la dezvoltarea lor;

• Cu o largă deschidere spre dialog, spre soluții rapide și pragmatice. 
Încă de pe atunci vorbeam de o lume în permanentă schimbare, 
aspect atât de valabil și astăzi;

• Cu două  limbi străine stăpânite foarte bine, aspect care m-a ajutat enorm în interacțiunea 
la nivel profesional cu oameni de calibru, din lumea companiei în care activez, din alte 
industrii, precum și acces la formări excepționale în diverse colțuri ale lumii.

SAMARA CĂTĂLIN DUMITRU
COO (Chief operations officer) - SC CARREFOUR ROMANIA SA

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolvent al Programului de licență - Relații Economice Internaționale, 
promoția 1999

Auditor financiar - Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România
Membru al Asociației Europene pentru Drept Bancar și Financiar 
Absolventă a Programului de licență - Finanțe și Contabilitate, promoția 
2005 și a Programului de masterat - Contabilitatea și Auditul Afacerilor și 
Administrațiilor Publice 

CHIRILOV CLAUDIU ANDREI 
Manager - Agenția de Turism LAGUNA TOUR 

 Cursurile absolvite în perioada studenției reprezintă baza piramidei 
personale în ascensiunea ulterioară. 
 Fără aceste cunoștinte de bază însușite în decursul celor 4 ani de 
facultate nu aș fi înțeles mecanismele de piață din turismul românesc și 
ulterior ajungând în mediul de afaceri în postura de antreprenor, am avut 
posibilitatea de a aplica teoria la nivel de conducere.

Absolvent al Programului de licență – Turism  – Servicii, 
promoția 1999



• SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE PENTRU ELEVI “Noi și Economia”, având drept 
scop valorificarea înclinațiilor spre cercetarea științifică în domeniul economic ale elevilor, 
prin facilitarea relaționării acestora cu mediul universitar în general și mediul de afaceri 
în particular.

• OLIMPIADA STUDENȚILOR ECONOMIȘTI, având drept scop stimularea activității 
de cercetare științifică a studenților în domeniul economic, în general și în cel aferent 
programelor de studii ale facultății, în special;

• CINA INTERACTIVĂ, vizând interacțiunea dintre reprezentanții mediului de afaceri local și 
regional și studenții economiști și pentru a-i orienta pe cei din urmă privind oportunitățile 
de carieră profesională și posturile pe care le pot ocupa la finalizarea studiilor de licență 
și masterat;

• COMPETIȚIA DE PLANURI DE AFACERI PENTRU STUDENȚI, menită să stimuleze studenţii 
și masteranzii pentru realizarea de proiecte de afaceri cu finanţări alternative: guvern, 
bănci, fonduri europene.

CONCURSURI STUDENȚEȘTI

1. Centrul de cercetare “Economia și Administrarea Afacerilor”; 
2. Centrul de Cercetare “Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii”;
3. Centrul de Cercetări Avansate Financiar – Contabile.

CENTRE DE CERCETARE 

ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI
ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ECONOMIȘTI DIN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA 
(ASEUOC)

PERSPECTIVE DE CARIERĂ DUPĂ 
FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ

• Programul Afaceri Internaționale: consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în 
relații economice internaționale, referent comerț exterior, referent relații externe;

• Programul Administrarea Afacerilor (cursuri în limba engleză): consilier/ expert/ 
inspector/ referent/ economist în relații economice internaționale, referent comerț 
exterior, referent relații externe;

• Programul Contabilitate și Informatică de Gestiune: revizor contabil, referent de 
specialitate financiar-contabilitate;

• Programul Economia Comerțului Turismului și serviciilor: responsabil proces;
• Programul Economia Firmei: administrator societate comercială 
• Programul Finanțe și Bănci: ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare),  

referent de specialitate asigurări,  referent bancar/ societate de leasing;
• Programul Management: manager îmbunătățire procese, specialist în planificare, control 

și raportarea performanței economice;
• Programul Marketing: specialist marketing, manager de produs.



PERSPECTIVE DE CARIERE DUPĂ 
FINALIZAREA STUDIILOR DE MASTER

• Programul Administrarea Afacerilor Internaționale: consilier afaceri europene, 
referent relații externe;

• Programul Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii: manager 
îmbunătățiri procese, manager de facilități;

• Programul Administrarea și Auditul Proiectelor de Afaceri: manager proiect;
• Programul Asigurarea Calității în Afaceri: manager al sistemelor de management al 

calității;
• Programul Contabilitatea și Auditul Afacerilor: auditor financiar, expert contabil – 

verificator;
• Programul Finanțe Corporative și Bănci: consultant fiscal, analist financiar, consilier 

financiar - bancar;
• Programul Managementul Organizațiilor Publice și Private: manager de proiect în 

parteneriat public privat;
• Programul Tehnici Contabile și Financiare pentru Gestiunea Afacerilor: controlor de 

gestiune, auditor intern.

PARTENERI DIN MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

1. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

2. UNICREDIT BANK

3. KPMG ROMÂNIA

4. KAUFLAND ROMÂNIA

5. PHOENICIA EXPRESS 


