
Universitatea “AUREL VLAICU” din ARAD,  

Facultatea de Științe Economice 

Organizează 

 

PROGRAMUL  POSTUNIVERSITAR DE  FORMARE ȘI  DEZVOLTARE  

PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
 

Administrarea  afacerilor  în  turism  și  industria ospitalității 

Deschiderea oficială va avea loc în data de 4.05.2018.  

Cursul se adresează absolvenţilor cu studii superioare în vederea dezvoltării 

competențelor specifice în economia comerțului, turismului și serviciilor legate de  

modalitățile de concepere a produsului turistic, a tehnicilor de comercializare, a 

comportamentului agenților economici precum și competențe necesare în promovarea și  

evaluarea metodelor de asigurare a calității produselor de turism.  

Durata cursului este de 10 săptămâni, totalizând 90 de ore de pregătire teoretică și 

practică.  Acesta se va desfăşura, la Universitatea  “AUREL VLAICU” din ARAD, în cursul 

săptămânii, în zilele de luni, marţi şi miercuri  sau la sfârşit de săptămână, vineri, sâmbătă, 

duminică, conform unui program flexibil, stabilit ulterior de comun acord.    

Taxa de participare  este 900 lei, plata se poate face:  

• La casieria Universității, bdul Revoluției nr.77, Arad 

•     Prin virament bancar în următoarele conturi:  

- RO 13 TREZ 02120F330500XXXX Trezoreria Municipiului Arad  

- RO 34 RNCB 0016005444810001 BCR Arad  

Perioada de înscriere  16.04.2018- 27.04.2018 (pentru prima serie), înscrierile se 

vor face în Corpul D (clădirea Rectoratului, Bd. Revoluției, nr.77 ), sala10,  între orele 

10 -15, persoană de contact:  

• Eva Băra (eva.bara@yahoo.com), tel.0746.097.173  

•  ș.l.dr.ing. Dicu Anca Mihaela (anca.dicu@uav.ro),   

 Inscrierea candidaţilor: se face pe baza dosarului personal conform documentelor  

cerute.   

 



 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente:  
 

• Fișa de înscriere - se primeste la înscriere, sau se descarcă 

•   Diploma licență – copie  conform cu orginalul 

•  Foaie matricolă (Supliment diplomă) – copie  conform cu orginalul  

•  Certificat de naștere – copie  conform cu orginalul  

•  Certificat căsătorie (dacă e cazul) – copie  conform cu orginalul  

•  Carte de identitate – copie  conform cu orginalul   

•   Adeverință medicală eliberată de medicul de familie  

•   CV format Europass  

•   2 poze tip buletin  

•  Dosar plic, folie plastic.  

  Nu se percepe taxă  de înscriere.  

La finalul cursului se obţine un certificat de atestare a competențelor 

profesionale,   avizat de   Ministerul Educației Naționale.  

Coordonator ș.l.dr.ing.  Dicu Anca Mihaela  

 


