FACULTATEA DE
MANAGEMENT TURISTIC ȘI
COMERCIAL

ÎNCADRARE PE PIAŢA MUNCII

Despre noi:
 Facultatea de Management Turistic și Comercial
(MTC) oferă absolvenților accesul la resurse
necesare pregătirii specialiștilor în domeniul
Economiei
Comerțului,
Turismului
și
Serviciilor precum și Administrarea Afacerilor;
 Programele educaţionale organizate de Facultatea
de Management Turistic și Comercial (MTC)
sunt acreditate și autorizate ARACIS;
 După finalizarea studiilor, absolvenții dobândesc
competenţele profesionale şi abilităţile necesare
în: Economia Comerțului, Turismului și
Serviciilor cât și Administrarea afacerilor;
 Facultatea de Management Turistic și
Comercial are relații de colaborare cu facultăți
cu același profil din țară și străinătate iar
studenții beneficiază de mobilități în cadrul
programului "ERASMUS";
 Studenții sunt iniţiați în cercetare prin participarea
la activitățile cercurilor studenţeşti și la sesiunile
științifice;
 Procesul de predare – învățare este susținut de
bază materială și logistică moderne;
 Pentru formarea abilităților practice, studenții
beneficiază de stagii de practică asigurate în
organizații cu activități din domeniul de studiu.

Absolvenții facultății se pot încadra în activități
specifice
domeniului
economiei
comerțului,
turismului și serviciilor, atât în mediul public cât și în
cel privat, în funcții precum:
-

Specialist plan progres;
Specialist în planificarea, controlul și raportarea
performanței economice;
Administrator societate comercială.

Alege SUCCESUL, alege
Facultatea de Management
Turistic și Comercial!

ADMITERE 2022-2023

OFERTA DE STUDII 2022-2023
PROGRAME DE STUDII UNIVESITARE DE LICENȚĂ
1. Economia, comerțului, turismului și serviciilor – 200
locuri - cursuri cu frecvență și 300 locuri - cursuri cu
frecvență redusă; 700 euro/an.
2. Administrarea afacerilor cu predare în limba engleză – 90
locuri - cursuri cu frecvență, (program autorizat); 900
euro/an (2000 euro/an candidați din state nonUE).
PROGRAME DE STUDII UNIVESITARE DE MASTER
– 800 euro/an
1. Administrarea și negocierea afacerilor – 75 locuri,
cursuri cu frecvență;
2. Managementul afacerilor în turism – 75 locuri, cursuri
cu frecvență;
3. Managementul afacerilor în comerț – 75 locuri, curs cu
frecvență și 75 locuri, cursuri cu frecvență redusă.

Proces de învăţământ asigurat de
cadre didactice universitare cu
prestigiu profesional în domeniul de
predare.

CALENDAR ADMITERE licență și masterat
Pentru anul universitar 2022-2023, concursul de admitere
la programele de studii universitare de licență se realizează
pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat iar la
programele de studii universitare de master se realizează
pe baza mediei obţinute la examenul de licență.

Etapa 1 – iulie 2022
Înscriere și verificare a dosarelor
Afișarea listelor provizorii cu candidații
admiși, în așteptare și respinși
Perioada de contestaţii
Afișarea listelor definitive cu candidații
admiși, în așteptare și respinși
Taxa de scolarizare se achită:
-integral, beneficiind de o reducere de 50
de euro (numai pentru candidaţii înscrişi
la programele de licenţă) sau
-parţial, minimum 1/2 din taxa anuală de
școlarizare.
Candidaţii declaraţi admişi la programele
de master, licenţiaţi ai facultăţilor din
cadrul UCDC, beneficiază de reducerea
cu 10% a taxei anuale de şcolarizare
Afisarea rezultatelor etapei I (admiși
care au plătit taxa de școlarizare).

01.03.2022 - 29.07.2022

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE licență și master

 cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii);
 diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox;
 diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverinţă




29.07.2022
29.07.2022-30.07.2022



30.07.2022
31.07.2022 - 16.08.2022

19.08.2022

Etapa 2 – septembrie 2022
Înscriere și verificare a dosarelor
30.07.2022 - 26.09.2022
Afișarea listelor provizorii cu candidații 26.09.2022
admiși, în așteptare și respinși
Perioada de contestaţii
26.09.2022-27.09.2022
Afișarea listelor definitive candidații
27.09.2022
admiși, în așteptare și respinși
27.09.2022-02.10.2022
Taxa de scolarizare se achită:
-integral, beneficiind de o reducere de 50
de euro (numai pentru candidaţii înscrişi la
programele de licenţă) sau
-parţial, minimum 1/2 din taxa anuală de
școlarizare.
Candidaţii declaraţi admişi la programele
de master, licenţiaţi ai facultăţilor din
cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu
10% a taxei anuale de şcolarizare









de promovare a examenului de licentă pentru promoţia
2022 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze un al
doilea program de licenţă sau să se înscrie la un program de
masterat);
suplimentul la diploma de licenţă – original şi copie xerox;
atestatul de recunoaştere a studiilor (scrisoare de acceptare)
pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte
ţări;
certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii
cetăţeni străini sau pentru admiterea la programele cu
predare într-o limbă străină);
certificatul de naştere – original şi copie xerox;
cartea de identitate – original şi copie xerox;
certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie
xerox;
adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
patru fotografii tip buletin;
chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
dosar plic.
Taxa de înscriere – 100 lei și nu se restituie








REDUCERE 15 % din taxa de școlarizare pentru
cursurile de licență, pentru:
Candidații care provin din aceeași familie, cu conditia ca
ambii sa achite integral taxa anuala de scolarizare;
Absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC sau
din alte universități;
Studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți
din cadrul Universității (reducerea se acordă numai pentru
taxa de scolarizare aferentă unui program de studii
universitar);
Primii trei studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în
funcție de rezultatele obținute la învățătură;
REDUCERE 10% din taxa anuală de şcolarizare pentru:
candidatii admiși la programele de studii de master,
licenţiaţi ai facultăților din cadrul UCDC.
Aceste reduceri nu se acordă cumulativ.
Taxa se achită în lei, la cursul BNR din ziua efectuării
plăţii, integral sau în 2 rate.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
Secretariatul Facultăţii de Management
Turistic și Comercial
Program: L – V – 08:00 – 18:00 / S-D – 08:00-12:00
Adresă: Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D1,
etaj 2
Tel: 021.330.95.90 021.330.79.12 021.330.79.11

Interior: 111, 112
Website: http://management.ucdc.ro/

Mijloace de transport:
RATB: Tramvai linia 1, Autobuze liniile: 133, 312, 323
stația Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir
Metrou: Stația Timpuri Noi

