Economia Comerțului, Turismului
și Serviciilor (la Reșița)

Perspective de angajare

Absolvenții programului vor fi pregătiți profesional să ocupe funcții economice, inclusiv
de conducere, în comerț, turism și servicii.
Printre ocupațiile posibile se regăsesc: manager în activitatea de turism, director agenție
de turism, director de hotel, director de restaurant, director centru de informare turistică,
director de departament organizare evenimente, conducător de pensiune turistică,
consilier/expert/ inspector/referent/economist în comerţ și marketing, organizator
activitate turism, consultanţi și funcţionari în
agenţiile de voiaj. Absolvenții programului
pot să asigure conducerea operativă a principalelor unități din industria turismului, dacă
solicită să li se elibereze brevetul de turism pe
baza experienței sau prin parcurgerea studiilor de masterat în turism.

Limba de predare: Română

Obiective

Programul de studii, pe lângă pregătirea de
bază în domeniile fundamentale ale științelor
economice, furnizează studenților cunoștințe
teoretice și dezvoltă abilități practice în domeniul administrarea afacerilor în comerț, turism
și servicii, la nivelul cerințelor existente în prezent pe piața muncii. Prin acest program sunt
pregătiți absolvenți competenți să administreze
optim toate resursele existente într-o organizație, să proiecteze sisteme de servicii de calitate și
să elaboreze strategii de marketing în domeniul
comerțului, turismului și serviciilor. Prin disciplinele studiate în timpul facultății, programul
contribuie la dobândirea de către studenți a
unor abilități de comunicare și de integrare în
echipe multidisciplinare.

Conținut și structură

Pentru înțelegerea și parcurgerea eficientă
a disciplinelor, în primele trei semestre studenții vor acumula informații din categoria
disciplinelor fundamentale: microeconomie,
macroeconomie, finanțe, contabilitate, informatică economică, statistică, management,
servicii, marketing. Prin disciplinele de specialitate, programul furnizează studenților
cunoștințe actuale privind economia comerțului, economia turismului, marketingul
serviciilor, tehnica operațiunilor de turism,

marketing în comerț, marketing în turism,
managementul serviciilor etc. Disciplinele
opționale le asigură studenților posibilitatea de a-și dezvolta cunoștințele în comerț,
turism și servicii (management în comerț
și turism, logistică, transporturi și expediții
internaționale) sau pot acumula cunoștințe
specifice altor programe prezentate în oferta
educațională a facultății.

Competențe și abilități

Structura și conținutul disciplinelor programului de studii sunt concepute pentru a le
dezvolta studenților un spirit antreprenorial,
în paralel cu dobândirea unui ansamblu de
competențe în domeniul administrării afacerilor. Absolvenții programului vor dobândi
competențe privind: proiectarea și realizarea
prestațiilor în comerț, turism și servicii; comercializarea eficientă a produselor/serviciilor specifice; gestionarea relațiilor cu clienții,
furnizorii și distribuitorii; gestionarea și alocarea eficientă a resurselor umane, financiare, materiale și informaționale; asigurarea și
gestionarea calității serviciilor prestate. Totodată, programul formează studenților competențe de comunicare și asigură însușirea
principiilor etice ale profesiei de economist,
precum și competențe de relaționare și muncă eficientă în echipă.

Responsabil program
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“Parcurgând cursurile Centrului
Universitar UBB din Reșița, studenții
beneficiază de prestigiul universității,
având șansa unei formări de excelență,
atât în țară, cât și în străinătate. Consider
că am fost pregătită de oameni buni,
inteligenți și adevărați mentori de la care
am avut ce învăța, împreună formând
o adevărată familie.”
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Practică - Economia întreprinderii de
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Managementul investițiilor

Software statistic

Elemente de teoria jocurilor

Sisteme informatice integrate (EAS/ERP)
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