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Calendar academic 

(Frecvenţă redusă) 
 

Anul 

de 

studii 

Sesiunea de instruire 

Sesiunea de 

examinare 

Semestrul 1 

Sesiunea de recuperare 

pentru sem. 1 

Sesiunea de examinare 

Semestrul 2 

I Octombrie-noiembrie Noiembrie-Decembrie Februarie  Februarie-Martie 

 

Anul 

de 

studii 

Sesiunea de 

instruire 

Sesiunea de 

recuperare pentru 

sem. 1,2 

Sesiunea de 

examinare 

Semestrul 3 

Sesiunea de 

recuperare 

pentru sem. 2,3 

Sesiunea de 

examinare 

Semestrul 4 

II 

 

 

Octombrie-

noiembrie 

 

 

Noiembrie  

 

Noiembrie-

Decembrie 
Februarie  Februarie-Martie 
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de 

studii 
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instruire 

Sesiunea de 

recuperare pentru 

sem. 3,4 

Sesiunea de 

examinare 

Semestrul 5 

Sesiunea de 

recuperare 

pentru sem. 4,5 

Sesiunea de 

examinare 

Semestrul 6 

III 
Septembrie-

Octombrie 
Octombrie  Noiembrie  Ianuarie  

Ianuarie-

Februarie 
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CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT 

Cod 
Modulul/ 

disciplina 

Ore la învățământ 

cu frecvență la zi 

Ore la învățământ cu 

frecvență redusă 

E
v
a
lu

a
re

 

N
u

m
ă
r 

d
e 

cr
ed

it
e
 

T
o
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l 

C
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n
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ct
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ANUL I 

Semestrul I 

F.01.O.0.01 Teoria economică 180 90 90 16 20 0 144 Ex. 6 

F.01.O.0.02 Civilizații și tipare istorice 180 75 105 18 12 0 150 Ex. 6 

F.01.O.0.03 Monedă și credit 120 60 60 16 8 0 96 Ex. 4 

F.01.O.0.04 Bazele contabilității 150 75 75 12 18 0 120 Ex. 5 

F.01.O.0.05 Dreptul afacerilor 150 60 90 16 8 0 126 Ex. 5 

Total Sem. I 780 360 420 78 66 0 636  26 

Semestrul II 

G.02.O.0.06 TIC 120 60 60 8 0 16 96 Ex. 4 

G.02.O.0.07 Educație fizică - - - - - - - - - 

F.02.O.0.08 Monumente și practici 

religioase în turism 

150 60 90 16 8 0 126 Ex. 5 

F.02.O.0.09 Patrimoniul național cultural 

și protecția patrimoniului 

cultural 

180 75 105 18 12 0 150 Ex. 6 

F.02.O.0.10 Servicii publice 150 75 75 18 12 0 120 Ex. 5 

Total Sem. II 600 270 330 60 32 16 492  20 

Total Anul I 1380 630 750 138 98 16 1128 0 46 

Anul II 

Semestrul III 

S.03.O.0.11 Marketing în turism și 

servicii hoteliere 

150 90 60 20 16 0 114 Ex. 5 

G.03.O.0.12 Limba străină de afaceri* 120 60 60 - 24 0 96 Ex. 4 

U.03.A.0.13 

U.03.A.0.14 

U.03.A.0.15 

Filozofie 

Politologie 

Sociologie 

150 60 90 16 8 0 126 Ex. 5 

G.03.O.0.16 Educație fizică - - - - - - - - - 

F.03.O.0.17 Management 150 75 75 12 18 0 120 Ex. 5 

Total Sem. III 570 285 285 48 66 0 456  19 

Semestrul IV 

F.04.O.0.18 Finanțe 150 75 75 18 12 0 120 Ex. 5 

F.04.O.0.19 Geografia turismului 150 90 60 20 16 0 114 Ex. 5 

S.04.O.0.20 Comunicare și negociere în 

turism (în limba engleză) 

120 60 60 16 8 0 96 Ex. 4 
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S.04.O.0.21 Servicii turistice 150 60 90 16 8 0 126 Ex. 5 

U.04.A.0.22 

U.04.A.0.23 

 

U.04.A.0.24 

U.04.A.0.25 

Psihologie 

Istoria culturii şi civilizaţiei 

Integrare europeană 

Cultura comunicării 

interpersonal și 

organizaționale 

120 60 60 

 

16 8 0 96 Ex. 4 

 Practica de inițiere în 

specialitate 

60  60    60 Ex. 2 

Total Sem. IV 750 345 405 86 52 0 612  25 

Total Anul II 1320 630 690 134 118 0 1068 0 44 

Anul III 

Semestrul V 

F.05.O.0.26 Economia turismului 150 65 85 16 10 0 124 Ex. 5 

S.05.O.0.27 Managementul serviciilor de  

ospitalitate 

150 78 72 18 12 0 120 Ex. 5 

S.05.O.0.28 Standarde și norme în 

ospitalitate și turism 

120 52 68 12 8 0 100 Ex. 4 

S.05.O.0.29 Leadership şi managementul 

resurselor umane 

120 65 55 10 16 0 94 Ex. 4 

Total Sem. V 540 260 280 56 46 0 438  18 

Semestrul VI 

S.06.A.0.30 

 

S.06.A.0.31 

Activitatea agențiilor de 

turism și tour-operatori  

Logistica și organizarea 

serviciilor de transport 

120 52 68 12 8 0 100 Ex. 4 

S.06.A.0.32 

 

 

S.06.A.0.33 

Analiza economico-

financiară a serviciilor 

hoteliere 

Economie europeană şi 

integrare economică 

120  52 68 12 8 0 100 Ex. 4 

S.06.O.0.34 

 

Teoria şi practica 

excursionistă 

150 60 90 16 8 0 126 Ex. 5 

S.06.O.0.35

  

Tehnica operațiunilor în 

turism 

150 60 90 16 8 0 126 Ex. 5 

 Practica de specialitate I 120  120    120 Ex. 4 

Total Sem. VI 660 224 436 56 32 0 572  22 

Total Anul III 1200 484 716 112 78 0 1010 0 40 

Anul IV 

Semestrul VII 

S.07.A.0.36 

 

S.07.A.0.37 

Managementul vânzărilor și 

relațiilor cu clienții 

Crearea și promovarea 

produsului turistic 

150 75 75 18 12 0 120 Ex. 5 

S.07.A.0.38 

S.07.A.0.39 

Turismul rural 

Managementul proiectelor în 

150 75 75 18 12 0 120 Ex. 5 
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turism 

S.07.A.0.40 

 

S.07.A.0.41 

Agrement și organizarea de 

evenimente 

Cercetări de marketing în 

servicii hoteliere 

150 60 90 16 8 0 126 Ex. 5 

S.07.A.0.42 

 

S.07.A.0.43 

Trasee turistice în Republica 

Moldova 

Turism religios 

150 90 60 20 16 0 114 Ex. 5 

Total Sem. VII 600 300 300 72 48 0 480  20 

Semestrul VIII 

S.08.O.0.44 

 

Sisteme informaționale de 

rezervare 

90 42 48 8 8 0 74 Ex. 3 

S.08.A.0.45 

 

S.08.A.0.46 

Marketingul destinațiilor 

turistice 

Administrarea 

internațională a grupurilor 

hoteliere 

120 70 50 16 12 0 92 Ex. 4 

S.08.A.0.47 

S.08.A.0.48 

Turism internațional 

Muzeografie și servicii de 

ghidaj 

120 56 64 14 8 0 98 Ex. 4 

G.08.O.0.49 Etica profesională 60 28 32 8 4 0 48 Ex. 2 

 Practica de specialitate II 180  180    180 Ex. 6 

 Practica de cercetare 180  180    180 Ev 6 

 Examen de licență 150  150    150 Ex. 5 

Total Sem. VIII 900 196 704 46 32 0 822  30 

Total Anul IV 1500 496 1004 118 80 0 1302 0 50 

TOTAL 5400 2240 3160 502 374 16 4508 0 180 

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

 

Stagiile de practică 

Nr. 

d/o 
Stagiile de practică Sem. Săptămâni Ore 

Perioada de 

desfășurare a 

stagiului* 

Număr 

de 

credite 

1 Practica de iniţiere în 

specialitate 

IV 2 60 Februarie-

Martie  

2 

2 Practica de specialitate I VI 4 120 Noiembrie-

Decembrie 

4 

3 Practica de specialitate II VIII 6 180 Februarie-

Martie 

6 

4 Practica de cercetare VIII 4 180 Martie-Aprilie 6 

 Total  540  18 

*Notă: Perioada poate fi adaptată în dependență de posibilitățile/ofertele instituțiilor de practică 
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Limba română pentru alolingvi 

Cod Modul/disciplina Total ore Inclusiv Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite Contact 

direct 

Lucrul 

Individual 

G.01.O.0.50 Limba română de 

comunicare 
120 24 96 Ex 4 

G.02.O.0.51 Limba română de 

comunicare 
120 24 96 Ex 4 

 

Forma de evaluare finală a programului de studii 

Nr. 

d/o 
 Perioada  

Număr de 

credite 

1.  Examen de licență la Servicii hoteliere, turism și agrement iunie 2 

2.  Teza de licenţă iunie 3 

 
DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE 

N/o 
Denumirea disciplinei 

 

Total 

ore 

 

Inclusiv 

 
Anul 

 
Sem. 

 

Evaluarea 

 

Credite 

 
CD LI 

1 Tehnici de comunicare 

(în limba engleză) 
120 24 96 1 II Examen 4 

2 Managementul 

conflictelor (în limba 

engleză) 

120 24 96 2 III Examen 4 

3 Limba străină de 

specialitate (engleză/ 

franceză) 

120 24 96 2 IV Examen 4 

4 Limba străină de 

specialitate (engleză/ 

franceză) 

120 24 96 3 V Examen 4 

5 Oenologie  120 24 96 3 VI Examen 4 

6 Comunicare 

interculturală (în limba 

engleză) 

120 24 96 4 VII Examen 4 

 

Prerechizit pentru programele de master ale domeniului de formare profesională "1013.1 Servicii 

hoteliere, turism și agrement" 

Cod Modulul / disciplina Total ore 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite 

F.01.O.0.01 Teorie economică 180 ex 6 

F.01.O.0.03 Monedă și credit 120 ex 4 

F.01.O.0.04 Bazele contabilității 150 ex 5 

F.03.O.0.17 Management 150 ex 5 

F.04.O.0.18 Finanțe 150 ex 5 

S.03.O.0.11 Marketing în turism și servicii hoteliere 150 ex 5 

Total 900  30 
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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. 
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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 
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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. 

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

Modulul/disciplina 

 

Codul 

disciplinei 

 

Nr. 

credite 

ETS  

Competențe 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Teoria economică F.01.O.0.01 6         

Civilizații și tipare istorice F.01.O.0.02 6         

Monedă și credit F.01.O.0.03 4         

Bazele contabilității F.01.O.0.04 5         

Dreptul afacerilor F.01.O.0.05 5         

TIC G.02.O.0.06 4         

Educație fizică G.02.O.0.07 -         

Monumente și practici 

religioase în turism 

F.02.O.0.08 5         

Patrimoniul național cultural și 

protecția patrimoniului cultural 

F.02.O.0.09 6         

Servicii publice F.02.O.0.10 5         

Marketing în turism și servicii 

hoteliere 

S.03.O.0.11 5         

Limba străină de afaceri* G.03.O.0.12 4         

Filozofie U.03.A.0.13 5         
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Modulul/disciplina 

 

Codul 

disciplinei 

 

Nr. 

credite 

ETS  

Competențe 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Politologie U.03.A.0.14 5         

Sociologie U.03.A.0.15 5         

Educație fizică G.03.O.0.16 -         

Management F.03.O.0.17 5         

Finanțe F.04.O.0.18 5         

Geografia turismului F.04.O.0.19 5         

Comunicare și negociere în 

turism (în limba engleză) 

S.04.O.0.20 4         

Servicii turistice S.04.O.0.21 5         

Psihologie U.04.A.0.22 4         

Istoria culturii şi civilizaţiei U.04.A.0.23 4         

Integrare europeană U.04.A.0.24 4         

Cultura comunicării 

interpersonal și organizaționale 

U.04.A.0.25 4         

Practica de inițiere în 

specialitate 

 2         

Economia turismului F.05.O.0.26 5         

Managementul serviciilor de  

ospitalitate 

S.05.O.0.27 5         

Standarde și norme în 

ospitalitate și turism 

S.05.O.0.28 4         

Leadership şi managementul 

resurselor umane 

S.05.O.0.29 4         

Activitatea agențiilor de turism 

și tour-operatori 

S.06.A.0.30 4         

Logistica și organizarea 

serviciilor de transport 

S.06.A.0.31 4         

Analiza economico-financiară a 

serviciilor hoteliere 

S.06.A.0.32 4         

Economie europeană şi 

integrare economică 

S.06.A.0.33 4         

Teoria şi practica excursionistă S.06.O.0.34 5         
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Modulul/disciplina 

 

Codul 

disciplinei 

 

Nr. 

credite 

ETS  

Competențe 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Tehnica operațiunilor în turism S.06.O.0.35 5         

Practica de specialitate I  4         

Managementul vânzărilor și 

relațiilor cu clienții 

S.07.A.0.36 5         

Crearea și promovarea 

produsului turistic 

S.07.A.0.37 5         

Turismul rural S.07.A.0.38 5         

Managementul proiectelor în 

turism 

S.07.A.0.39 5         

Agrement și organizarea de 

evenimente 

S.07.A.0.40 5         

Cercetări de marketing în 

servicii hoteliere 

S.07.A.0.41 5         

Trasee turistice în Republica 

Moldova 

S.07.A.0.42 5         

Turism religios S.07.A.0.43 5         

Sisteme informaționale de 

rezervare 

S.08.O.0.44 3         

Marketingul destinațiilor 

turistice 

S.08.A.0.45 4         

Administrarea internațională a 

grupurilor hoteliere 

S.08.A.0.46 4         

Turism internațional 
S.08.A.0.47 4         

Muzeografie și servicii de 

ghidaj 

S.08.A.0.48 4         

Etica profesională G.08.O.0.49 2         

Limba română de comunicare 

Limba română de comunicare 

G.01.O.0.50 

G.02.O.0.51 

4         

Practica de specialitate II  6         

Practica de cercetare  6         

Examen de licență  5         

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


