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DE CE SĂ STUDIEZI INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL
ÎN INDUSTRIA TURISMULUI?
 datorită perspectivelor profesionale într-o
industrie care a înregistrat creșteri de piață
importante;
 datorită bazei de practică unde veți putea pune
în aplicare ceea ce ați învățat în cadrul orelor
teoretice. Avem încheiate în acest sens
convenții de practică cu unii dintre cei mai
importanți
angajatori
din
Cluj-Napoca:
Hampton by Hilton; Grand Hotel Italia etc. Încă
din anul doi de studiu puteți să vă găsiți un loc
de muncă bine plătit în cadrul partenerilor
noștrii de practică.
 pentru că veți dispune de burse de studiu
oferite celor mai performanți studenți;
mobilități de studiu și de practică în străinătate
pe bază de burse gratuite finanțate prin
programul ERASMUS;
 pentru că veți fi instruiți de un corp academic
de elită validat național și internațional;
 pentru că aveți posibilitatea de cazare în
căminele universității; de servire a mesei în
cantina proprie a universității; de a petrece
timpul liber în Clubul Sportiv Agronomia;

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
http://horticultura.usamvcluj.ro
www.usamvcluj.ro

Acest program de studii vă oferă posibilitatea
să lucrați într-o industrie aflată în
permanentă creștere și dezvoltare în România
- cea a ospitalității. Veți deține cunoștiințe și
deprinderi atât tehnice, specifice modului de
organizare
a fluxurilor tehnologice din
hoteluri și restaurante, cât și economice.

INGINERIE ȘI
MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA
TURISMULUI

PERSPECTIVE PROFESIONALE:
 gestionarea atât din punct de vedere
tehnic cât și economic a oricărui tip de
societate comercială specifică industriei
ospitalității - hotel, pensiune turistică,
restaurant etc.;
 în calitate de angajat veți putea lucra în
domeniul economic în departamentele
management, marketing și financiar contabil;
 angajați în structuri de primire turistică,
agenții de turism, firme de catering sau de
organizare evenimente, ghizi turistici;
 dezvoltare de afaceri proprii în domeniul
organizării de evenimente, industriei
ospitalității și a divertismentului.

DETALII SUPLIMENTARE ȘI POVEȘTI DE SUCCES:
http://econ.usamvcluj.ro/oferta-academica/
licenta/inginerie-si-management-in-industriaturismului/

(ZI)
(240 ECTS)
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AN I

AN II

AN III

AN IV

Microeconomie și Macroeconomie
Algebră liniară, geometrie analitică și
diferențială
Analiză matematică
Bazele turismului
Bazele contabilității
Cultură organizațională
Geografie fizică și economică
Drept general
Filozofie și Sociologie generală
Produse alimentare animale
Limbi moderne aplicate
Educație fizică

Bazele managementului
Structuri de primire turistică
Economia turismului
Agroturism
Statistică economică
Metode de cercetare în turism
Contabilitate financiară
Relații economice internaționale
Ghid si orientare
Produse alimentare agricole
Protectia consumatorului
Practică
Limbi moderne aplicate

Finanțe generale
Administrarea financiară a afacerii
Gestiunea firmei
Bazele evaluării afacerii
Turism internațional
Tehnica operațiunilor de turism
Managementul resurselor umane
Tehnică culinară și de patiserie
Igienă și nutriție
Legislație în turism
Orientare pentru cariera
Tehnici de prezentare și comunicare
Practică

Management in turism
Marketing în turism
Produsul turistic
Managementul proiectelor
Marketing virtual
Dreptul afacerilor
Control financiar și audit
Analiză economică și financiară
Gastronomie și tehnica servirii
Etonografie și folclor
Comunicare managerială
Mobile Business (mBIZ)
Degustări de vin și de băuturi distilate

“Cred cu tărie că cel mai potrivit loc de muncă
pentru fiecare este cel care vine din pasiune. În
decursul acestor ani am avut ocazia să ne
„plimbăm” prin diverse locuri în stagiile de practică. Nu de puține ori, și nu am fost singura care
am ajuns să și lucrez acolo. E frumos când vezi
cum crești ca om, cum valorile tale și standardele tale sunt tot mai mari. …. Astfel am fost
prinsă în anumite conjuncturi favorabile, acum
fiind monitor la o firmă de turism de aventură.
aventură.”

Perspective profesionale conform Codului Ocupațiilor din România
(http://www.rncis.ro)

Șef complex hotelier – 131502
Șef agenție/oficiu turism – 131503
Șef unitate balneoclimaterică – 131504
Administrator hotel – 131505
Șef restaurant – 131506
Director de club (hotelier) – 131510
Director de departament organizare evenimente/banqueting – 131514
Ing. Iulia CIOARBA absolvent IMIT (2012—
(2012—2016),
Inginer economist - 244109
Monitor Adeventure Center, Cluj-Napoca
Șef expoziții și târguri – 122703
Șef serviciu marketing – 123301
CLICK SPRE ALTE POVEȘTI DE SUCCES
Șef proiect/program și asimilați – 123714

