




Calendarul universitar/graficul procesului de studii   

University Calendar/Schedule of educational process 

Anul de 

studii 

Year of 

Studying 

Activități didactice 

Didactic Activities 

Sesiuni de examene 

Examination sessions 

Stagii de 

practică 

Internship 

Vacanțe 

Vacations 

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă 

Winter 

Primăvară 

Spring 

Vară 

Summer 

I 1.09-

14.12.(15 

săptămâni

/weeks) 

30.01-20.05 

(15 

săptămâni/ 

weeks) 

15.12-23.12 

09.01-28.01 

(4 

săptămâni/ 

weeks) 

22.05-10.06 

(3 

săptămâni/ 

weeks) 

 24.12-08.01 

(2 

săptămâni/ 

weeks) 

Paște/Easter 

(1 săptămînă/ 

weeks) 

09.04-16.04 

26.06-31.08 

(10 

săptămâni/ 

weeks) 

II 1.09-

14.12.(15 

săptămâni

/weeks) 

29.01-05.05 

13 

săptămâni/ 

weeks 

15.12-23.12 

09.01-28.01 

(4 

săptămâni/ 

weeks) 

04.06-23.06 

(3 

săptămâni/ 

weeks) 

25.09-01.12 

Practica de 

iniţiere/ 

Internship of 

initiation 

07.05-02.06 

Practica de 

specialitate/ 

Internship of 

specialty I (4 

săptămîni/ 

weeks) 

24.12-08.01 

2 săptămâni/ 

weeks 

Paște/Easter 

(1 săptămînă/ 

weeks) 

29.04-06.05 

25.06-31.08 

(10 

săptămîni/ 

weeks) 

III 1.09-

14.12.(15 

săptămâni

/weeks) 

09.01-25.02 

(7 

săptămâni/ 

weeks) 

15.12-30.12 

(2 

săptămâni/ 

weeks) 

26.02-12.03 

(2 

săptămâni/ 

weeks) 

05.06-30.06 

(4 

săptămâni/ 

weeks) 

13.03-23.04 

(6 săptămâni/ 

weeks) 

06.05-03.06 

(4 săptămâni/ 

weeks) 

01.01-08.01 

(1 

săptămână/ 

week) 

Paște/Easter 

(1 săptămînă/ 

weeks) 

20.04-27.04 

 

 

CONȚINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

CONTENTENTS OF STUDY PLAN 

Cod/ 

Code 

Modulul / disciplina 

Module/Subject 

Total ore 
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Inclusiv/ 

Inclusively 
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ANUL I/ 1st year 

SEMESTRUL I/1st Semester 

F.01.O.0.01 Teorie economică 

Economic Theory 
180 90 90 2 4  ex 6 

F.01.O.0.02 Civilizații şi tipare istorice 

Civilizations and historical patterns 
180 75 105 3 2  ex 6 

F.01.O.0.03 Monedă și credit 

Money and Credit 
120 60 60 2 2  ex 4 

F.01.O.0.04 Bazele contabilității 

Basics in Accounting 
150 75 75 2 3  ex 5 

F.01.O.0.05 Dreptul afacerilor 

Business Law 
150 60 90 2 2  ex 5 

http://www.feaa.uaic.ro/en/main/page/317


G.01.O.0.06 Tehnologii Informaționale de Comunicare 

Communication Information Technologies 
120 60 60 2  2 ex 4 

G.01.O.0.07 Educație fizică 

Sport education 
30 30   2  col  

Total Sem. I 

Total 1
st
 Semester 

930 450 480 13 15 2  30 

Semestrul II/ 2nd Semester 

F.02.O.0.08 Monumente și practice religioase în turism 

Monuments and religious practices in tourism 
150 60 90 2 2  ex 5 

F.02.O.0.09 Patrimoniul național cultural și protecția 

patrimoniului cultural 

National heritage and cultural heritage 

protection 

180 75 105 3 2  ex 6 

F.01.O.0.10 Servicii publice  

Public services 
150 75 75 2 3  ex 5 

S.02.O.0.11 Marketing turistic și servicii hoteliere 

Marketing in tourism and hotel services 
150 90 60 2 4  ex 5 

G.02.O.0.12 Limba străină de afaceri* 

Foreign language in business* 
120 60 60   4 ex 4 

U.02.A.0.13 

U.02.A.0.14 

U.02.A.0.15 

Filozofie/Philosophy 

Politologie/Political science 

Sociologie/Sociology 
150 60 90 2 2  ex 5 

G.02.O.0.16 
Educație fizică 

Sport education 
30 30   2  col  

Total Sem. II 

Total 2
nd

 Semester 
930 450 480 11 15 4  30 

Total Anul I 
TOTAL 1

ST
  YEAR 

1860 900 960 24 30 6  60 

Anul II/ 2
nd

  Year 

Semestrul III/3
rd

  Semester 

F.03.O.0.17 Management 

Management 
150 75 75 2 3  ex 5 

F.03.O.0.18 Finanțe 

Finance 
150 75 75 2 3  ex 5 

F.03.O.0.19 Geografia turismului 

Tourism geography 
150 90 60 2 4  ex 5 

S.03.O.0.20 Servicii turistice 

Touristic services 
150 60 90 2 2  ex 5 

S.03.A.0.21 

 

S.03.A.0.22 

Managementul vânzărilor și relațiilor cu clienții 

Sales and customer relationship management 

Promovarea produsului turistic 

Promoting of touristic product 

120 60 60 2 2  ex 4 

U.03.A.0.23 

 

U.03.A.0.24 

 

U.03.A.0.25 

 

U.03.A.0.26 

Psihologie 

Psychology 

Istoria culturii şi civilizației 

Civilizations and historical patterns 

Integrare europeană 

European Integration 

Cultura comunicării interpersonale și 

organizaționale 

Interpersonal and organizational communication 

culture 

120 

 

60 

 

60 

 

2 

 

2 

 
 

ex 

 

4 

 

  Practica de inițiere în specialitate/ Internship of 

initiation in specialty 
60  60    ex 2 

Total Sem. III/ Total 3
rd

  Semester 900 420 480 12 16   30 

Semestrul IV/ 4
th

  Semester 

F.04.O.0.27 Economia turismului  

Tourism Economy 
150 65 85 2 3  ex 5 

*Nota: limba engleză/franceză/germană/spaniolă/italiană/  

*Note: English/ France/ German/ Spanish/ Italian/ 



 

S.04.O.0.28 Managementul serviciilor în ospitalitate 

Hospitality management services 
150 78 72 2 4  ex 5 

S.04.O.0.29 Logistica și distribuția în turism 

Logistics and distribution in tourism 
120 52 68 2 2  ex 4 

S.04.A.0.30  

 

 

S.04.A.0.31 

Standarde și norme în ospitalitate și turism 

Standards and norms in in hospitality and 

tourism  

Statul și societatea în secolul XX-XXI 

State and Society in the XX-XXI Century 

120 52 68 2 2  ex 4 

S.04.A.0.32 

 

S.04.A.0.33 

Economie europeană şi integrare economică 

European economy and economic integration 

Administrarea afacerilor în servicii 

Services Business Administration 

120 52 68 2 2  ex 4 

S.04.A.0.34 

 

S.04.A.0.35 

Leadership şi managementul resurselor umane 

Leadership and HR Management 

Analiza economico-financiară a serviciilor 

hoteliere 

Economic and financial analysis of hotel services 

120 65 55 2 3  ex 4 

  Practica de specialitate I 

Internship in specialty I 
120  120    ex 4 

Total Sem. IV 

Total 4
th

  Semester 
900 364 536 12 16   30 

Total Anul II 

TOTAL 2
nd

 YEAR 
1800 784 1016 24 32   60 

Anul III 

Semestrul V/5
th

  Semester 

S.05.O.0.36 Teoria şi practica excursionistă 

Excursion theory and practice 
150 60 90 2 2  ex 5 

S.05.O.0.37 Tehnica operațiunilor în turism 

Technical operations in tourism operations 
150 60 90 2 2  ex 5 

S.05.A.0.38                  

 

 

S.05.A.0.39 

Gestiunea și organizarea serviciilor de transport 

Management and organization of transport 

services 

Crearea și promovarea produsului turistic 

Creating and promoting the tourism product 

150 75 75 2 3  ex 5 

S.05.A.0.40                   

 

S.05.A.0.41 

Turismul rural 

Rural Tourism 

Managementul proiectelor în turism 

Project Management in Tourism 

150 75 75 2 3  ex 5 

S.05.A.0.42                  

 

S.05.A.0.43 

Agrement  și organizarea de evenimente 

Leisure and event organization 

Cercetări de marketing în servicii hoteliere 

Marketing research in hotel services 

150 60 90 2 2  ex 5 

S.05.A.0.44                   

 

S.05.A.0.45 

Trasee turistice în Republica Moldova 

Touristic routs in the Republic of Moldova 

Turism religios 

Religious tourism 

150 90 60 2 4  ex 5 

Total Sem. V 

Total 5
th

  Semester 
900 420 480 12 16   30 

Semestrul VI/ 6
th

  Semester 

S.06.O.0.46 Sisteme informaționale de rezervare 

Booking Information Systems 
90 42 48 3 3  ex 3 

S.06.A.0.47 

 

S.06.A.0.48 

Marketingul destinațiilor turistice 

Marketing of tourism destinations 

Administrarea internațională a grupurilor 

hoteliere 

International management of hotel groups 

120 70 50 4 6  ex 4 

S.06.A.0.49 

 

S.06.A.0.50 

Turism international 

International tourism 

Muzeografie și servicii de ghidaj 

120 56 64 4 4  ex 4 



Museography and guidance services 

G.06.O.0.51 Etica profesională 

Professional ethics 
60 28 32 2 2  ex 2 

  Practica de specialitate II 

Internship in specialty II 
180  180    ex 6 

  Practica de cercetare 

Research internship 
180  180    ev 6 

  Examen de licență 

Graduation Examinations 
150  150    ex 5 

Total Sem. VI 

Total 6
th

  Semester 
900 196 704 13 15 

  
30 

Total Anul III 

Total 3
rd

 YEAR 
1800 616 1184 25 31 

  
60 

TOTAL 

TOTAL 
5430 2300 3160 73 93 6 

 
18 

 

Limba română pentru alolingvi 
Romanian language for alolingual 

Cod/ Code/ 
Modulul / disciplina 

Module/Subject 

Total 

ore 

Total 

hours 

Inclusiv/ 

Inclusively 

Numărul de ore pe 

săptămână/ 

Number of hours per week 
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G.01.O.0.52 Limba română de comunicare  

Communicational Romanian 

language 

120 60 60 0 4 0 ex. 4 

G.02.O.0.53 Limba română de comunicare  

Communicational Romanian 

language 

120 60 60 0 4 0 ex. 4 

TOTAL 240 120 120 
    

8 

 

Stagiile de practică 

The internship 

Nr. d/o 

 

Stagiile de practică 

The internship 

 

Sem. 
Săptămâni 

Weeks 

Ore 

Hours 

Perioada 

Period 

Număr de 

credite 

Number of 

credits 

1 Practica de inițiere în specialitate 

Internship of initiation in specialty 

III 2 60 Pe parcursul 

semestrului/ 

During the semester 

2 

2 Practica de specialitate  I și II 

Internship in specialty I and II 

IV/VI 4+6 300 mai, martie, aprilie 

May/March/April 

10 

3 Practica de cercetare 

Research internship 

VI 4 180 Mai 

May 

6 

 Total 540  18 

 



DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE 

COURSES OF FREE CHOICE 

Nb 
Denumirea disciplinei 

Course title 

Total 

ore 

Total 

hrs 

Anul 

Year 
Sem. 

Sem. 

Ore/săptămână 

Hours/Week Evaluarea 

Evaluation 
Credite 

Credits 
C S L 

1 Tehnici de comunicare (în limba engleză) 

Communication techniques (in English) 
120 1 I 

 
4 

 
Examen 

Exam 
4 

2 Managementul conflictelor (în limba engleză) 

Conflict management (in English) 
120 1 II 2 2  

Examen 

Exam 
4 

3 Limba străină de specialitate (engleză/ 

franceză) 

Foreign Languages for Business 

(English/French) 

120 2 III 
 

4 
 

Examen 

Exam 
4 

4 Limba străină de specialitate (engleză/ 

franceză) 

Foreign Languages for Business 

(English/French) 

120 2 IV  4  Examen 

Exam 

4 

5 Oenologie  

Oenology 

120 3 V 2 2  Examen 

Exam 

4 

6 Comunicare interculturală (în limba engleză) 

Intercultural Communication (in English) 

120 3 VI 2 2  Examen 

Exam 

4 

 

 

Forma de evaluare finală a programului de studii 

Graduation examination 

Nr. d/o  
Perioada 

Period 

Număr de 

credite/ 

Number of 

Credits 

1.  
Examen de licență la Servicii Hoteliere, Turism și Agrement 

The license exam in Hotel, Tourism and Leisure 

Iunie 

June 

2 

2.  
Teza de licență 

Graduation thesis defense 

Iunie 

June 

3 

 

Prerechizit pentru programele de master ale domeniului de formare profesională "1013.1 Servicii hoteliere, turism și 

agrement " 

Preconditions for Master programs of professional formation domain – 1013.1 Hotel, tourism and leisure 

Cod/ Code/ 
Modulul / disciplina 

Module/Subject 

Total 

ore 

Total 

hours 

Inclusiv/ 

Inclusively 

Numărul de ore pe 

săptămână/ 

Number of hours per 

week 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

F.01.O.0.01 Teorie economică 

Economic Theory 

180 
90 

90 2 4  ex 

6 

F.01.O.0.03 Monedă și credit 

Money and Credit 

120 60 60 2 2  ex 4 

F.01.O.0.04 Bazele contabilității 

Basics in Accounting 

150 75 75 2 3  ex 5 

F.03.O.0.17 Management 

Management 

150 75 75 2 3  ex 5 

F.03.O.0.18 Finanțe 

Finance 

150 75 75 2 3  ex 5 

http://www.feaa.uaic.ro/en/main/page/317


S.02.O.0.11 Marketing în turism și 

servicii hoteliere 

Marketing in tourism and 

hotel services 

150 90 60 2 4  ex 5 

Total 900 465 435 12 19   30 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Profilul specialităţii: domeniul fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii -10 Servicii;  domeniul general de studiu – 

101 Servicii publice; domeniul de formare profesională -1013 Servicii hoteliere, Turism și Agrement;  Programului de studii - 

1013.1 Servicii hoteliere, Turism și Agrement este în corespundere cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al 

specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.482 din 28 iunie 2017.   

Concepţia formării specialistului: Scopul programului Servicii hoteliere, Turism și Agrement este formarea 

competențelor generale (generice) și specifice (profesionale) necesare pentru activitate profesională de prestare, organizare și 

administrare a serviciilor în industriile turismului și a serviciilor hoteliere, elaborarea, promovarea și realizarea produselor 

turistic și hotelier care să corespundă cerințelor consumatorului și standardelor calității. Absolvenţii programului sunt pregătiți 

pentru activitatea antreprenorială în industria turismului și cea a serviciilor hoteliere.  

Caracteristici-cheie ale programului:  

Durata studiilor - 3 ani învățământ cu frecvență, 4 ani învățământ cu frecvență redusă 
Credite de studiu - 180 credite ECTS, 1 Credit ECTS - 30 ore 

Forma de organizare - Învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvență redusă 

Condiţii de acces - admiterea la studiile superioare de licență se realizează pentru candidații deţinători ai următoarelor 

diplome: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de colegiu; diploma de studii superioare. 

Precondiţii - la programul de Licență 1013.1 Servicii hoteliere, Turism și Agrement are acces aplicantul care 

deține diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de studii superioare, indiferent de vârstă, rasă, 

apartenență religioasă. Activitatea în cadrul unei structuri din cadrul serviciilor hoteliere sau în cadrul unei instituţii de stat sau 

private din sfera turismului și al celei de agrement este o prioritate pentru înscrierea la program. 

Modalităţi de evaluare finală - Susţinerea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență compus din probă 

cu caracter integrator și susținerea tezei/proiectului de licență 

Certificare - Diploma de licență 

Titlul acordat – Licențiat în Servicii Publice 
Oportunități de continuare a studiilor după absolvirea programului 
Programe de master – nivelul 7 ISCED în domeniul Servicii Publice, 

Programe de master – nivelul 7 ISCED în alte domenii cu acumularea creditelor suplimentare. 

Programe de formare continuă pe parcursul vieții. 

Angajabilitate și formare ulterioară: Absolvenţii programului Servicii hoteliere, Turism și Agrement sunt pregătiţi 

pentru organizarea, planificarea şi conducerea activităţii atât la nivelul întreprinderilor din industriile hotelieră și a  turismului 

cât şi la nivel naţional: specialişti capabili să elaboreze politici şi strategii de dezvoltare economică durabilă a turismului, 

proiecte de amenajare turistică teritorială, documente normative din domeniul serviciilor turistice/hoteliere și de agrement.  

Programul de studiu Servicii hoteliere, Turism și Agrement are și menirea de a pregăti specialişti pentru activităţile de 

administrare a companiilor tour-operatoare, a agenţiilor de turism, a entităților hoteliere:  

422101 Agent de asistenţă turistică  

422102 Agent de recepţie a comenzilor pentru bilete 

422106 Agent de turism 

422107 Funcţionar agenţie turistică 

422401 Lucrător concierge 

422402 Recepţioner unitate de cazare 

422403 Registrator 

422404 Responsabil cazare 

422405 Şef recepţie unitate de cazare 

422406 Tehnician compartiment securitate hotel 

Aceștia vor fi responsabili pentru buna desfăşurare a tuturor activităţilor: organizarea procesului de elaborare a 

produselor turistice/hoteliere, vânzarea şi distribuţia produselor turistice/hoteliere, elaborarea itinerariilor în turismul intern şi 

internaţional, conducerea departamentelor funcţionale în hoteluri (vânzări, front-office, personal ş.a.) etc. Totodată, absolvenţii 

domeniul de formare Servicii hoteliere, Turism și Agrement sunt potenţialii antreprenori, care vor crea locuri de muncă şi noi 

perspective pentru dezvoltarea turismului și a rețelelor hoteliere. Absolvenţii îşi pot continua studiile la ciclul II de studii 

superioare – Master și III - Doctorat. În acest context, respectivul program de formare profesională are drept obiectiv major să 

formeze personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de 

muncă locale şi internaţionale. 

Abordări pedagogice. În cadrul procesului de predare-învățare-evaluare se utilizează preponderent  metodele 

interactive: problematizarea, învăţarea prin rezolvarea de probleme, situaţie –problemă, studiu de caz, metode de tip euristic 

prin care studentul este stimulat să găsească soluţii prin rezultatul propriei activităţi de învăţare, dar şi metode tradiţionale ca 



expunerea, descrierea, explicarea fenomenelor şi proceselor economice, reprezentările grafice, schema corelaţiilor în cazul 

studierii anumitor structuri şi a relaţiilor dintre ele, comparaţia, etc. Scopul utilizării acestor metode este declanşarea activităţii 

independente a studentului şi stimularea procesului de cercetare a problemelor serviciilor hoteliere și turistice. 

În afară de metodele tradiţionale de predare-învăţare-evaluare se folosesc şi diverse tehnologii informaţionale de 

comunicare, precum platforma Moodle și Programul de simulare a rezervărilor 1C-Hotel.   

Competenţe-cheie dezvoltate în program sunt conform Cadrului Național al Calificărilor: capacitatea de a învăţa; 

capacitatea de aplica cunoştinţele în practică; capacitatea de soluţionare a problemelor; capacitatea de analiză şi sinteză; 

creativitatea; capacitatea de lucru individual; capacitatea de lucru în echipă; spirit de iniţiativă şi antreprenoriat; capacitatea de 

gândire strategică; abilităţi de comunicare scrisă şi orală. În corelație cu CNC, dar și prin discuții în cadrul ședinței de lucru a 

Comisiei de calificări, formată din reprezentații pieței muncii, absolvenți, personal academic și studenți, au fost stabilite 

următoarele competențe specifice,: 

C1. Cunoașterea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură socio-economică în servicii publice; 

C2. Conducerea activităților în domeniul serviciilor turistice, hoteliere și agrement în funcție de profilul pieței și al 

legislației în vigoare; 

C3. Gestionarea necesarului de resurse umane, materiale și financiare în raport cu cerințele volumului și eficienței 

entității turistice și de servicii; 

C4. Utilizarea informației în elaborarea de studii de piață în domeniul serviciilor hoteliere, turism și agrement; 

C5. Respectarea normelor etice și deontologice în activitatea de turism și servicii; 

C6. Elaborarea, realizarea și evaluarea proiectelor în turism și servicii; 

C7. Cercetarea problemelor de organizare a activităților în domeniul serviciilor hoteliere, turism și agrement la nivel 

regional, național și internațional. 

C8 Construirea şi aplicarea mecanismelor de asigurare a calităţii în turism și servicii 

Finalităţi de studiu. Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutul unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea 

adecvată a activităţilor de predare - învăţare - cercetare - evaluare. La finalizarea studiilor studentul va fi competent: 1. Să 

demonstreze abilităţi cognitive (cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare) în următoarele domenii: 

Managementul serviciilor în ospitalitate, Standarde și norme în ospitalitate și turism, Marketing turistic și servicii hoteliere, 

Pieţe, Clienţi, Administrarea internațională a grupurilor hoteliere, Finanţe, Sisteme informaţionale în turism, Turism 

internaţional, Gestiunea resurselor turistice, Economia turismului, Tehnologii de turism și tehnologia serviciilor hoteliere etc. 

2. Să demonstreze abilități de iniţiere a afacerilor în domeniile turismului,  serviciilor hoteliere și de agrement; 3. Să asigure 

desfăşurarea activităţilor în conformitate cu cadrul normativ din domeniile turismului, serviciilor hoteliere și de agrement; 4. 

Să adopte decizii optime, rentabile și eficiente în condiţii de certitudine, incertitudine, risc; 5. Să comunice eficient folosind 

terminologia economică în limba română şi o limbă străină; 6. Să elaboreze şi să coordoneze realizarea proiectelor din 

domeniul turismului şi serviciilor hoteliere;7. Să propună soluţii la diverse probleme din domeniul turismului şi serviciilor 

hoteliere etc. 

Gradul de noutate al programului dat constă în reliefarea necesităţilor economiei reale din sectorul hotelier şi turism, 

care au fost evidenţiate în urma anchetării şi intervievării profesioniştilor din domeniu, care au stipulat necesarul de 

competenţe generice şi specifice pe care trebuie să le deţină un angajat la absolvirea programului de licență. 

Relevanța prezentului program de licență se distinge din obiectivele stabilite în Strategia de dezvoltare a turismului 

„Turism 2020”,  aprobată prin Hotărârea Guvernului  nr.338 din 19 mai 2014, în care este specificată necesitatea pregătirii 

cadrelor pentru domeniul turismului al Republicii Moldova.  

Corespunderea obiectivelor programului strategiei instituţionale de dezvoltare. Obiectivele principale ale 

programului de studiu Servicii hoteliere, Turism și Agrement sunt: evaluarea problemelor contemporane referitoare la oferirea 

posibilităţii dezvoltării personale, intelectuale şi profesionale a studenților, înţelegerea elementelor specifice industriei hoteliere 

şi a celei turistice, identificarea tendinţelor, caracteristicilor şi tehnicilor de management şi marketing în domeniile considerate, 

aplicarea TIC în procesul de activitate, utilizarea metodelor şi tehnicilor de analiză a pieţei serviciilor hoteliere, oferirea 

cunoştinţelor tehnice şi mijloacelor necesare dezvoltării şi elaborării proiectelor turistice în scopul maximizării performanţei 

activităţii turistice, analiza, evaluarea şi oferirea de soluţii pentru probleme complexe în domeniu, etc. aceste obiective sunt 

desprinse din necesitatea de formare în domeniul Servicii hoteliere și Turism cât și corelate cu: 

- Planul Strategic al Universității de Stat din Moldova pentru perioada 2016-2020, prin obiectivele strategice: 

Dezvoltarea şi consolidarea calităţii ofertei educaţionale; Intensificarea şi creşterea calităţii activităţilor de colaborare 

universitară internaţională; Creşterea gradului de internaţionalizare a activităţilor academice; 

- Strategia de cercetare și inovare la Universitatea de Stat din Moldova pentru perioada 2015 – 2020, prin obiectivele: 

Afilierea Universităţii la un sistem integrat de informare privind strategiile de cercetare ştiinţifică şi competiţiile naţionale şi 

internaţionale lansate pentru obţinerea proiectelor; 

- Plan strategic instituțional de internaționalizare pentru anii 2018-2020, prin obiectivele: Intensificarea și creșterea 

calității activităților de colaborare universitară internațională; Creșterea gradului de internaționalizare. 

Consultarea partenerilor și coordonarea procesului de elaborare a programului conform standardelor de 

asigurare a calității. Procesul de consultare la ciclul I are loc în cadrul perfecţionării programului de studii, în cadrul 

organizării practicii de producţie şi de licenţă (forma acordurilor corespunzătoare), în timpul susţinerii examenului de licenţă 

(forma participativă) şi elaborarea unor programe de studii cu destinaţie specială la comanda angajatorilor. O metodă eficientă 

de colaborare cu angajatorii este evaluarea competenţelor practice ale studenților în baza soluţionării situaţiilor de caz propuse 

de către angajatori. 

 În vederea realizării unor studii calitative și relevante în mediul real au fost realizate o serie de activități prin rezultatul 



cărora sunt reflectate necesitățile și tendințele de pe piața muncii în domeniul Serviciilor Hoteliere și Turism. La nivel de 

Departament activează Comisia de calificări în domeniile servicii hoteliere, turism și agrement – compusă din reprezentanți ai 

pieței muncii, absolvenți angajați în domeniu, profesori antrenați în predarea disciplinelor de specialitate, reprezentant al 

Administrației Facultății și Președintele Comisiei Calității al Facultății. În cadrul ședințelor de lucru al Comisiei de calificări 

sunt discutate conținuturile planului de învățământ, tipurile de sarcini pentru lucrul individual, metodele de predare, 

diversificarea  lecțiilor practice.  

Metodele şi criteriile de evaluare. Evaluarea studenților vizează eficacitatea activităţilor educaţionale prin prisma 

raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către aceștia în activitatea de învăţare. Ea se va realiza de către 

profesori şi va viza nu numai cunoştinţele, ci şi competenţele, capacităţile şi atitudinile. Evaluarea va avea o funcţie 

pedagogică complexă: a) din perspectiva celui evaluat – de stimulare, de întărire a rezultatelor, de formare a unor abilităţi, de 

conştientizare a propriilor posibilităţi, de orientare profesională pozitivă; b) din perspectiva celui care evaluează – de apreciere 

a eficienţei celor întreprinse de el şi a modificărilor necesare pentru realizarea plenară a obiectivelor.  

Evaluările inițială, curentă și finală pentru fiecare disciplină se realizează conform Regulamentului instituțional privind 

evaluarea randamentului academic, aprobat de Senatul USM la 15 aprilie 2014 cu referire la evaluare, Dispozițiile Decanului 

Facultății Științe Economice și a altor acte instituționale conform cadrului legal în vigoare. Evaluarea rapoartelor pentru 

stagiile de practică este în corespundere cu Regulamentul cu privire la organizarea stagiilor de practică la ciclul I - studii 

superioare de Licență și ciclul II - studii superioare de  Masterat, aprobat de Senatul USM din 26.01.2016, proces verbal nr. 5.  

Regulile privind promovarea academică sunt descrise în Regulamentul instituțional privind evaluarea randamentului 

academic, aprobat de Senatul USM la 15 aprilie 2014, în capitolul VI. 

 

EXPLANATORY NOTE 

Profile of the specialty: the fundamental domain of science, culture and technology - 10 Services; general domain of 

study - 101 Public Services; professional formative domain - 1013 Hotel, Tourism and Recreation Services; Study Program - 

1013.1 Hospitality, Tourism and Recreation Services is in consideration with the Classification of formative domains and 

specialization in Higher Education, approved by Government Decision No. 482 from 28 June 2017. 

The concept of professional formation: The aim of the hotel, tourism and leisure program refers to general (generic) 

and specific (professional) skills formation that are required by the professional activity of providing, organizing and 

managing services in tourism industries and hotel services, developing, promoting and realizing tourist and hotel products that 

match the requirements of the consumer and quality standards. Graduates of the program are prepared for entrepreneurial 

activity in the tourism and hotel industry. 

Key attributes of the program: 

Studies duration - 3 years of full-time education, 4 years of reduced frequency education. 

Study credits - 180 credits ECTS, 1 credit ECTS - 30 hours 

Organization form- Full-time education, reduced frequency education 

Access conditions - Admission to higher bachelor studies is done for candidates that have following diplomas: a 

baccalaureate degree or an equivalent study document; college diploma; higher education diploma. 

Prerequisites to the 1013.1 Hospitality, Tourism and Recreation Program, access is granted to the applicant who holds 

the baccalaureate degree or equivalent study document; higher education diploma, regardless of age, race, religious 

affiliation. The activity within a hotel services structure or a state/private institution in the tourism and recreation domain is a 

priority for program registration. 

Final assessments methods - The final examination of higher education studies consists of an integrative test and the 

bachelor's thesis/project defense. 

Certification - Bachelor's degree. 
Title awarded - Graduate in Public Services 

Opportunities of further learning after graduation 

Master Programs - level 7 ISCED in Public Services, 

Master programs - level 7 ISCED in other areas with additional credit accumulation. 

Lifelong formative programs. 

Employability and further formation: Graduates of the Hospitality, Tourism and Recreation Program are prepared for 

organizing, planning and managing business in the hotel and tourism industries, as well as working in national level 

organisations as: specialists with competences in touristic policies and strategies development, territorial tourism projects 

development, normative documents development in the field of tourism / hotel and leisure services. The study program 

Hospitality, Tourism and Recreation has also the goal to prepare specialists for administrative activities of travel companies, 

travel agencies, and hotel entities: 

422101 Agent of tourist assistance  

422102  Agent of Ticket Orders reception  

422106 Travel agent 

422107 Travel agency employee 

422401 Concierge worker 

422402 Receptionist at accommodation unit  

422403 Registrator 

422404 Responsible for accommodation 



422405 Head of front-office in accommodation unit 

422406 Technician of Hotel Security compartment 

They could be responsible for the effective administration of following activities as: tourism/hotel products development 

process, selling and distributing process of tourism/hotel products, establishing routes in domestic and international tourism, 

leading functional departments in hotels (sales, front-office, personal etc.), etc. At the same time, the graduates of the Hotel, 

Tourism and Recreation formative domain are potential entrepreneurs, who can create jobs and new prospects for the tourism 

and hotel networks development. Graduates can continue their studies at the second cycle of higher education - Master and 

third cycle - Doctorate. In this context, the main objective of the formative program is formation of professional and honest 

personalities in order to match the current and prospective requirements of the local and international labor market. 

Pedagogical approaches. In the teaching-learning-evaluation process are used interactive methods: problem-solving, 

problem based learning, problem-circumstance, case study, heuristic methods by which the student is encouraged to find 

solutions through the result of his own learning activity; traditional methods such as exposure, description, explanation of 

economic events and processes, graphic representations, correlations schemes in the certain structure studies and their 

relations, comparison methods, etc. The purpose of using the mentioned methods is to set off the student's independent activity 

and to stimulate the research process of hotel and tourist services. In addition to the traditional teaching-learning-evaluation 

methods, various ICT platforms are used, such as the Moodle platform and the 1C-Hotel Reservation Simulation Program. 

The key competences developed in the program are in accordance with the National Qualifications Framework 

(NQF): the capacity to learn; capacity to apply knowledge in practice; problem solving capacity; analysis and synthesis 

ability; creativity; individual work capacity; team work ability; spirit of initiative and entrepreneurship; ability to think 

strategically; written and oral communication skills. In the correlation with the NQF, but also after the recommendations of 

the Qualifications Commission where are included labor market representatives, graduates, academic staff and students, were 

established the following specific competencies: 

C1. Knowledge of concepts, theories, methods and instruments of socio-economic nature in public services; 

C2. Managing activities in the field of tourism, hotels and recreation services according to the market profile and the 

existing legislation; 

C3. Managing the human, material and financial resources with regard to the required requirements in terms of volume 

and efficiency of the tourist and service entity; 

C4. Use of the information in market studies elaboration in hotel, tourism and leisure services; 

C5. Compliance with ethical and deontological norms in tourism and services; 

C6. Elaboration, development and evaluation of projects in tourism and services; 

C7. Problems research of organizing activities in the field of hotel, tourism and leisure services at regional, national 

and international level. 

C8 Establishment and application of quality assurance mechanisms 

Study finalities. The finalities will be achieved by valorization on the content of the course units, but also by using the 

teaching-learning-research-evaluation activities. Upon completion of the studies the student will be competent: 1. To 

demonstrate cognitive skills (knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, evaluation) in the following fields: 

Management of Hospitality Services, Standards and Requirements in Hospitality and Tourism, Tourism and Hotel Services 

Marketing, Markets, Clients, International Hotel Management, Finance, Information Systems in Tourism, International 

Tourism, Travel Resources Management, Tourism Economics, Tourism Technologies and Hotel Services Technology, etc. 2. 

To demonstrate business initiation skills in the field of tourism, hotel and leisure services; 3. To ensure the activities in 

accordance with the regulatory framework in the field of tourism, hotel and leisure services; 4. Taking optimal, cost-effective 

and efficient decisions in certainty, uncertainty and risk conditions; 5. Effective communication with economic terminology in 

Romanian and foreign languages; 6. To elaborate and coordinate the realization of projects in tourism and hotel services; 

Solutions proposal to various issues in tourism and hotel services, etc. 

The level of novelty of the program consists in highlighting the needs of real economy in the hotel and tourism sector, 

which were pointed out after an investigation and professionals interviewing, where were stipulated the need for generic and 

specific skills that an employee must have at the graduation license program. 

The relevance of the license program is distinguished from the objectives that are set in the Tourism Development 

Strategy "Tourism 2020", approved by the Government Decision no. 338 from 19 May 2014, where are specified the necessity 

of employee qualification for the Republic of Moldova tourism domain. 

The objectives that covers institutional development strategy program. The main objectives of the study program 

Hospitality, Tourism and Recreation are: the evaluation of contemporary problems regarding the possibility of students 

personal, intellectual and professional development, understanding of the hotel and tourism industry specific elements, trends 

identification, characteristics and techniques features of management and marketing in the considered fields, the application 

of ICT in the process of activity, analysis methods and techniques utilization of the hotel services market, provision of technical 

knowledge and means necessary for the tourism projects development and elaboration, in order to maximize the performance 

of tourism activity, analysis, evaluation and solutions offering for the complex problems in the field, etc. These objectives are 

derived from the need of formation in the field of Hospitality and Tourism Services and related to: 

- The Strategic Plan of the Moldova State University for the 2016-2020 periods, through the strategic objectives: 

Developing and strengthening the quality of the educational offer; Intensifying and increasing the quality of international 

university collaborative activities; Increasing the degree level of academic activities internationalization; 

- Research and Innovation Strategy of the Moldova State University for the 2015-2020 period, through the objectives: 

University affiliation to an integrated information system regarding the scientific research strategies and the national and 



international competitions launched for the projects achievement; 

- Institutional Strategic Plan for Internationalization for the years 2018-2020, through the objectives: Intensifying and 

increasing the quality of international university collaboration activities; Increasing the level of internationalization. 

 Consultation of partners and co-ordination of the program development process in accordance with quality 

assurance standards. The consultation process at Cycle I takes place within the framework of the study program improvement 

within the organization of the production and licensing practice (the form of the corresponding agreements), during the 

bachelor's examination (the participatory form) and the elaboration of study programs at employers ordering. An effective 

method of employer’s collaboration is to evaluate the practical skills of graduates on the study case solving proposed to the  

graduates by employers. An effective method of collaboration with employers is to evaluate students' practical skills based on 

the case scenarios that are proposed by employers. 

In order to achieve qualitative and relevant studies in the real environment, a series of activities were carried out, 

reflecting the needs and trends in the Hospitality and Tourism Services labor market. At the Department level works the 

Commission of Qualifications in the field of hotel services, tourism and leisure that consists of labor market, representatives, 

graduates of the program, professors trained in specialized subjects, representative of the Faculty Administration and the 

President of the Faculty Quality Committee. The contents of the curriculum, types of tasks for individual work, teaching 

methods, and practical lessons are discussed at the workshops of the Qualifications Commission. 

Evaluation methods and criteria. Student evaluation aims the effectiveness of educational activities in terms of the 

relationship between the projected objectives and their learning outcomes. It will be done by teachers and will not be focused 

only on knowledge but also on skills, abilities and attitudes. The evaluation will have a complex pedagogical function: a) from 

the perspective of the assessed one - stimulating, strengthening the results, skills formation, raising awareness of one's own 

possibilities, positive professional orientation; b) from the perspective of the assessor - assessing the efficiency of its activities 

and of the changes necessary for the full realization of the objectives. 

The initial, current and final evaluations for each discipline are carried out in accordance with the Institutional 

Regulation concerning the Evaluation of Academic Efficiency, approved by the USM Senate on April 15, 2014 with reference 

to evaluation, the Disposal of the Faculty of Economic Sciences Dean and other institutional acts according to the existing 

legal framework. The evaluation of the reports for the internships is in accordance with the Regulation on the organization of 

the internships for the first cycle – bachelor’s education and the second cycle - master studies, approved by the USM Senate on 

26.01.2016, minute’s no. 5. 

Rules on academic promotion are described in the Institutional Regulation regarding the Evaluation of Academic 

Efficiency, approved by the USM Senate on April 15, 2014, in Chapter VI. 

 

 

Corelaţia „Finalităţi de studiu şi competenţe - curriculum”, ciclul I (Licenţă) 

Correlation ”Finalities of study and competences- curriculum”, cycle I (License) 

Disciplina 

Subject 

Codul 

disciplinei 

Code of 

subject 

Nr. 

ECTS/ 

Number 

ECTS 

Competențe 

Competences 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Teorie economică 

Economic Theory 

F.01.O.0.01 6         

Civilizații și tipare istorice 

Civilizations and historical patterns 

F.01.O.0.02 6         

Monedă și credit 

Money and Credit 

F.01.O.0.03 4         

Bazele contabilității 

Basics in Accountin 

F.01.O.0.04 5         

Dreptul afacerilor 

Business Law 

F.01.O.0.05 5         

Tehnologii Informaţionale de Comunicare 

Communication Information Technologies 

G.01.O.0.06 4         

Educație fizică 

Sport Education 

G.01.O.0.07          

Monumente și practici religioase în turism  

Monuments and religious practices in tourism 

F.02.O.0.08 5         

Patrimoniul național cultural și protecția 

patrimoniului cultural 

National heritage and cultural heritage 

protection 

F.02.O.0.09 6         

Servicii publice 

Public services 

F.01.O.0.10 5         



Disciplina 

Subject 

Codul 

disciplinei 

Code of 

subject 

Nr. 

ECTS/ 

Number 

ECTS 

Competențe 

Competences 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Marketing turistic și servicii hoteliere 

Marketing in tourism and hotel services 

S.02.O.0.11 5         

Limba străină de afaceri* 

Foreign language in business* 

G.02.O.0.12 4         

Filozofie 

Philosophy 

U.02.A.0.13 5         

Politologie 

Political science 

U.02.A.0.14 5         

Sociologie 

Sociology 

U.02.A.0.15 5         

Educație fizică 

Sport Education 

G.02.O.0.16          

Management 

Management 

F.03.O.0.17 5         

Finanțe 

Finance 

F.03.O.0.18 5         

Geografia turismului 

Tourism geography 

S.03.O.0.19 5         

Servicii turistice 

Touristic services 

S.03.O.0.20          

Managementul vânzărilor și relațiilor cu clienții 

Sales and customer relationship management 

S.03.A.0.21 5         

Promovarea produsului turistic 

Promoting of touristic product 

S.03.A.0.22 4         

Psihologie 

Psychology 

U.03.A.0.23 4         

Istoria culturii și civilizației 

Civilizations and historical patterns 

U.03.A.0.24 4         

Integrare europeană 

European Integration 

U.03.A.0.25 4         

Cultura comunicării interpersonale și 

organizaționale 

Interpersonal and organizational 

communication culture 

U.03.A.0.26 2         

Practica de inițiere în specialitate 

Internship of initiation in specialty 

 5         

Economia turismului 

Tourism Economy 

F.04.O.0.27 5         

Managementul serviciilor în ospitalitate 

Hospitality management services 

S.04.O.0.28 4         

Logistica și distribuția în turism 

Logistics and distribution in tourism 

S.04.A.0.29 4         

Standarde și norme în ospitalitate și turism 

Standards and norms in in hospitality and 

tourism 

S.04.A.0.30 4         

Statul și societatea în secolul XX-XXI 

State and Society in the XX-XXI Century 

S.04.A.0.31 4         

Economie europeană și integrare economică 

European economy and economic integration 

S.04.A.0.32 4         

Administrarea afacerilor în servicii 

Services Business Administration  

S.04.A.0.33 4         

Leadership și managementul resurselor umane   

Leadership and HR Management 

S.04.A.0.34 4         

Analiza economico-financiară a serviciilor 

hoteliere 

Economic and financial analysis of hotel 

services 

S.04.A.0.35 5         



Disciplina 

Subject 

Codul 

disciplinei 

Code of 

subject 

Nr. 

ECTS/ 

Number 

ECTS 

Competențe 

Competences 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Practica de specialitate I 

Internship in specialty I 

 5         

Teoria și practica excursionistă  

Excursion theory and practice 

S.04.O.0.36 5         

Tehnica operațiunilor în turism 

Technical operations in tourism operations 

S.05.O.0.37 5         

Gestiunea și organizarea serviciilor de transport 

Management and organization of transport 

services 

S.05.A.0.38 5         

Crearea și promovarea produsului turistic 

Creating and promoting the tourism product 

S.05.A.0.39 5         

Turismul rural 

Rural Tourism 

S.05.A.0.40 5         

Managementul proiectelor în turism 

Project Management in Tourism 

S.05.A.0.41 5         

Agrement  și organizare de evenimente 

Leisure and event organization 

S.05.A.0.42 3         

Cercetări de marketing în servicii hoteliere 

Marketing research in hotel services 

S.05.A.0.43 4         

Trasee turistice în Republica Moldova  

Touristic routs in the Republic of Moldova 

S.05.A.0.44 4         

Turism religios 

Religious tourism 

S.05.A.0.45 4         

Sisteme informaționale de rezervare 

Booking Information Systems 

S.06.O.0.46 3         

Marketingul destinațiilor turistice 

Marketing of tourism destinations 

S.06.A.0.47          

Administrarea internațională a grupurilor 

hoteliere 

International management of hotel groups 

S.05.A.0.48 4         

Turism international 

International tourism 

S.06.A.0.49 4         

Muzeografie și servicii de ghidaj 

Museography and guidance services 

S.06.A.0.50 6         

Etica profesională  

Professional ethics 

G.06.O.0.51          

Limba română de comunicare  

Communicational Romanian language 

G.01.O.0.52 

G.01.O.0.53 

         

Practica de specialitate II 

Internship in specialty II 

           

Practica de cercetare 

Research internship 

           

Examen de licență  

Graduation Examinations 

           

*Nota: limba engleză/franceză/germană/spaniolă/italiană/  

*Note: English/ France/ German/ Spanish/ Italian/ 

 


