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Programul postuniversitar de formare și dezvoltare 

profesională continuă “ Administrarea afacerilor în turism 

şi industria ospitalităţii” 

 

 
1. Motivaţie/expunere de motive privind înființarea programului 

postuniversitar de perfecționare 

 
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă „Administrarea 

afacerilor în turism şi industria ospitalităţii” este propus de către Departamentul 
Discipline Economice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi este de natură a 
asigura Universităţii Aurel Vlaicu din Arad oportunităţi de calificare superioară în 
rândul universităţilor româneşti şi de recunoaştere la nivel internaţional.  

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: 
„Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii” se desfăşoară pe 
baza Regulamentului propriu privind organizarea, desfăşurarea și finalizarea 
programelor postuniversitare  de formare şi dezvoltare profesională continuă și a 
programelor postuniversitare de perfecţionare, aprobat de senatul Universității Aurel 
Vlaicu din Arad.  

Programul postuniversitar propus de Facultatea de Științe Economice din 
cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad este de natură să asigure universităţii 
noastre oportunităţi de calificare superioară în rândul universităţilor naţionale şi de 
recunoaştere europeană prin prisma conţinutului şi modernităţii procesului de 
învăţământ, a dinamismului inovării, a implicării în raporturi strategice de parteneriat 
cu mediul social naţional şi internaţional. 

Calitatea programului de studii derulat este un rezultat, în primul rând, al 
interdisciplinarităţii domeniilor management și administrarea afacerilor, la care se 
adaugă valoarea profesională excepţională a cadrelor didactice care susţin activităţile 
în cadrul programului. 

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: 
„Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii” prezintă un grad 
ridicat de complexitate şi se află într-un proces de continuă transformare, constituind 
o prioritate majoră la nivel naţional și internațional. Contextul economic actual și 
volatilitatea acestuia impun companiilor o abordare de management diferită. 
Companiile au nevoie de decizii rapide, fundamentate și capacitate de reacție.  

Acest program vine în întâmpinarea cererii ridicate de specialişti în 
administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii, aducând cunostinţe practice 
și actualizate despre instrumente, metode si bune practici necesare managerilor și 
întreprinzătorilor care doresc să-și dezvolte afacerea în domeniul turismului.  

Programul are ca scop dezvoltarea de cunostințe, abilitaăţi şi aptitudini în 
cadrul unei întreprinderi din domeniul turismului, respectiv cunoaşterea şi înţelegerea 
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conceptelor, teoriilor şi metodelor din domeniului turismului şi ale ariei de 
specializare; respectiv utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională.  

În ceea ce priveşte necesitatea programului de studiu menţionat considerăm că 
această specializare se adresează unei categorii foarte largi a absolvenţilor de 
învăţământ superior, care au nevoie de cunoştinţe în domeniul turismului. Dobândirea 
acestor cunoştinţe va permite absolvenţilor programului să-şi desfăşoare activitatea în 
domeniul administrării afacerilor în turism și managementului. 

 
La final de program participanţii:  

• vor avea capacitatea de a aborda problemele interdisciplinar; 
• îşi vor perfecţiona abilităţile de comunicare si negociere; 
• vor dobândi competenţe profesionale şi abilităţi antreprenoriale; 
• vor putea elabora proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi 

metode consacrate în domeniul turismului; 
• vor putea aplica metodele si instrumentele de management al 

destinaţiilor turistice; 
• vor înţelege tendinţele actuale în gestiunea destinaţiilor turistice; 
• vor înţelege importanţa dezvoltării turismului în cadrul economiei; 
• îşi vor însuşi metodologia de fundamentare şi proiectare a politicilor 

economice în turism; 
• îşi vor dezvolta capacitatea de analiză şi de aplicare creativ-inovativă a 

experienţei practice şi a cunoştinţelor teoretice. 
 
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă „Administrarea 

afacerilor în turism şi industria ospitalităţii” răspunde misiunii asumate de 
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad de a sprijini comunitatea locală, naţională şi 
internaţională cu specialişti în turism bine pregătiţi.  

Potenţialii participanţi pot fi absolvenţi de studii economice, inginerie 
alimentară, turism şi protecţia mediului, management agricol, sociologie sau ştiinţele 
comunicării care doresc să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice din 
domeniul administrării afacerilor în turism şi industria ospitalităţii. Competenţele 
obţinute în urma parcurgerii şi absolvirii programului oferă perspective de încadrare 
în domeniul serviciilor de turism.  

 
 
 

2. Misiunea și obiectivele programului 

 
Misiunea programului „Administrarea afacerilor în turism şi industria 

ospitalităţii” este dezvoltarea, recunoașterea și certificarea calificărilor bazate pe 
cunoaștere și competențe, dobândite de beneficiarii acestui program de studii 
postuniversitare. 
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Obiectivele didactice și de cercetare ale programului vizează în principal 
implicarea instituției de învățământ superior în dezvoltarea societății. Pe piaţa muncii, 
un astfel de specialist este căutat şi bine preţuit. Toate acestea sunt argumente în 
favoarea derulării unui astfel de program de formare continuă, de natură să asigure 
interdisciplinaritatea domeniilor de studii, în scopul formării unor absolvenţi care să 
corespundă standardelor profesionale cerute. 
 
 

3. Modul de organizare 
 
Programul universitar „Administrarea afacerilor în turism şi industria 

ospitalităţii” se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a 
Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MECTS nr. 
3163/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a 
programelor postuniversitare de formare și dezvoltare continuă, a Regulamentului 
propriu privind organizarea, desfășurarea și finalizarea programelor postuniversitare 
de formare și dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de 
perfecționare, aprobat de Senatul Universității Aurel Vlaicu din Arad. 

Acest program de studii postuniversitare se organizează în domeniul 
Administrarea afacerilor, pentru care Universitatea Aurel Vlaicu din Arad are 
acreditat programul de studii universitare de licență Administrarea afacerilor. 
Programul se înființează și se gestionează, potrivit prevederilor legale în vigoare, la 
nivelul Departamentului de Discipline Economice. Programul postuniversitar de 
formare și dezvoltare profesională  continuă „Administrarea afacerilor în turism şi 

industria ospitalităţii” se organizează în limba română, la forma de învățământ cu 
frecvență, în care există programul de studii universitare de licență acreditat 
(Administrarea afacerilor), în domeniul științific respectiv. 

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: 
„Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii” se finalizează cu un 
examen de certificare a competențelor profesionale asimilate de cursanți pe parcursul 
programului. Certificatul de atestare a competențelor profesionale este însoțit de un 
supliment descriptiv care conține situația școlară, durata în ore a programului, 
numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară/standardul 
ocupațional care a stat la baza dezvoltării programului și competența/competențele 
sau unitatea de competență/unitățile de competență vizate de programul 
postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare 
a competențelor profesionale și suplimentul descriptiv se aprobă prin Ordin al 
Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice și se gestionează potrivit 
reglementărilor referitoare la actele de studii. 

Programul se poate organiza în colaborare cu instituții similare, institute de 
cercetare, organizații profesionale din România, agenți economici, precum și alți 
parteneri interesați, din țară sau străinătate. 
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