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Titlu obţinut: Licenţiat în servicii publice 

Specialitatea: Servicii hoteliere, turism şi agrement– 180 credite 

 

Discipline: 

• Bazele teoretice şi metodice ale turismului. 

• Organizarea şi administrarea întreprinderilor turistice. 

• Economia turismului. 

• Gestiuni hoteliere. 

• Tehnici de negocieri şi comunicarea de afaceri în turism. 

• Topografia şi orientarea sportivă. 

• Tehnici de ghidaj turistic. 

• Organizarea şi dirijarea întreprinderilor de turism sportiv şi agrement. 

• Tehnici operaţionale de turism. 

• Teoria şi metodica turismului sportiv. 

• Turism sportiv. 

• Igiena şi securitatea în turismul sportiv. 

• Turism rural. 

• Turism asanativ. 

• Tehnologia turismului activ. 

• Turism montan. 

• Turism nautic.  

• Gestiunea resurselor turistice.  

• Legislaţia turistică a Republicii Moldova şi internaţională.  
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• Tehnologia serviciilor hoteliere. 

• Marketingul turistic. 

• Turism pedestru.  

• Geografia turismului. 

• Animaţia şi animatorul în turism.  

• Turismul ecologic.  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Titlu obţinut: Master 

Specialitatea: Tehnologii şi management în turism – 120 credite 

 

Discipline: 

• Organizarea şi dirijarea întreprinderilor de turism sportiv. 

• Formarea profesională şi a carierei în turism. 

• Teoria şi practica turismului. 

• Calitate şi fiabilitate în turism. 

• Tehnologia turismului activ. 

• Coordonarea şi dirijarea industriei turistice. 

• Turismul internaţional. 

• Tehnologia operaţiunilor de turism. 

• Topografie şi cartografie în turismul sportiv. 

• Semnalizare turistică şi orientare în teren. 

•  Animaţia şi animatorul în turism. 

• Strategii de marketing în sfera turismului. 

• Turismul ecologic şi protejarea mediului. 
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Titlu obţinut: Licenţiat în cultura fizică şi sport 

Specialitatea: educaţie fizică şi sport (ÎNOT) – 240 credite 

Discipline: 

• Bazele tehnicii probei sportive alese I. 

• Bazele tehnicii probei sportive alese II. 

• Asigurarea pregătirii tehnico-ştiinţifice în ramura sportivă aleasă. 

• Metodica instruirii tehnicii probelor ramurii sportive alese I. 

• Metodica instruirii tehnicii probelor ramurii sportive alese II. 

• Organizarea, arbitrarea şi asigurarea tehnico-materială a competiţiilor. 

• Antrenamentul sportiv în ramura sportivă aleasă I. 

• Antrenamentul sportiv în ramura sportivă aleasă II. 

• Aspecte medico-biologice şi psihologice ale probei sportive alese. 
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Titlu obţinut: Master în cultura fizică şi sport 

Specialitatea: Tehnologia antrenamentului sportiv – 90 credite 

• Tehnologia pregătirii fizice în proba de sport aleasă. 

• Teoria competiţiilor. 

• Tehnologia pregătirii tehnico-tactice în proba de sport aleasă. 

• Practica de antrenoriat.  

 

                       

 

Ciclul II-MASTER Studii universitare–2 ani 

 

Disciplini de învăţământ şi organizarea 

procesului de studii 


