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Denumirea programului de master Management și Marketing Hotelier și Turism, 120 cr

Scurtă descriere a programului

Scopul programului constă în formarea de competenţe în domeniul sectorului public şi privat cu
specialişti – în sectorul serviciilor hoteliere şi turism, precum şi formarea unui nucleu de cercetare.
Caracteristica esențială a programul de masterat, constă în disponibilitatea programului de
perfecționare a standardelor de elaborare a curriculum-urilor şi a metodelor de predare, şcolarizarea
lectorilor implicaţi în programul de master asupra modelelor de curriculum din universităţile partenere
a Proiectului TEMPUS LMPH şi asistenţa academică a profesorilor de peste hotare la elaborarea şi
îmbunătăţirea curricumului şi programelor de curs.

Posibilităţile de angajare ale absolvenţilor
Administrator/administratoare structură de primire (recepție) turistică
Director/directoare complex de cazare
Director/directoare complex hotelier
Director/directoare pensiune turistică
Director/directoare structură de primire (recepție) turistică
Director/directoare unitate agreement
Manager (șef/șefă) în activitatea hotelieră
Director/directoare birou de informare turistică
Director/directoare agenţie de turism (tour-operator)

Semestrul 1 (30 Credite)
1. Organizații de management al destinațiilor
turistice (6)
2. Politici de marketing în ospitalitate și turism
(6)
3. Dezvoltarea turismului durabil (6)

Cursuri opționale:
Economia întreprinderii hoteliere (6)
Economia internațională aplicată (6)
Comportament organizațional corporativ și
dezvoltarea personalului (6)
Managementul Resurselor Umane (6)

Semestrul 2 (30 Credite)
1. Management în ospitalitate şi turism (6)
2. Tehnici cantitative si calitative in turism si
servicii hoteliere (6)
3. Comunicare, promovare și vânzare în turism
(6)
4. Sisteme informaţionale în servicii hoteliere şi
turism (6)

Cursuri opționale:
Contabilitate și control managerial în îndustria
hotelieră și turism (6)
Managementul financiar a produselor hoteliere şi
turistice (6)

Semestrul 3 (30 Credite)
1. Managementul proiectelor în servicii și turism
(5)
2. Tehnica operațiunilor de Front-Back Office
(5)
3. Metodologia și Etica cercetării în servicii (5)
4. Practica de specialitate (10)

Cursuri opționale:
Strategii și practici în industria hotelieră și
turism (5)
Turism internațional (5)

Semestrul 4 (30 Credite)



1. Teza de master (30)


