Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de licenţă
INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ ȘI AGROTURISM
Domeniul fundamental: Știinţe inginerești
Contact:
Domeniul de licenţă: Inginerie și management în agricultură
admitere-at@unitbv.ro
și dezvoltare rurală
Limba de predare: Română
Facultatea: Alimentaţie și Turism
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Prof. univ. dr. ing. Nicolae ŢANE, nictan54@unitbv.ro
Competenţe și abilităţi dobândite:
 Elaborarea și interpretarea documentaţiei tehnice, economice și manageriale ale
întreprinderilor din alimentaţie publică, agroturism și turism;
 Planificarea fluxurilor, proceselor și sistemelor tehnice, economice, financiare și socioculturale în unităţile de alimentaţie publică și agroturism; controlul și evaluarea acestor
activităţi;
 Gestionarea sistemelor de informaţii: aplicaţii software – operare și control, bazate pe
indicatori specifici domeniului;
 Managementul unităţilor de producţie/prestări servicii în alimentaţie publică și agroturism și
a strategiilor și politicilor de marketing din domeniu;
 Conceperea unor noi produse și servicii; controlul calităţii și auditul producţiei/serviciului nou
prestat.
Scurtă descriere a programului de studii:
Obiectivul general al programului de studii este de a forma specialiști de înaltă calificare în
domeniul de graniţă agricultură – turism, în ideea practicării unei profesiuni complexe, tot mai
răspândită în contextul dezvoltării contemporane a comunităţilor locale din arealul rural și
agrosilvopastoral. Specialiști pregătiți în managementul operaţional de tip ingineresc, înlănţuirea
proceselor tehnologice specifice de obţinere a produselor agricole de origine vegetală și animală,
procesarea tradiţională a alimentelor și realizarea unor produse gastronomice de calitate necesare
servirii turiștilor.
Programul de studii își propune dezvoltarea competenţelor specifice și complementare la
viitorii specialiști, prin asigurarea la absolvenţi a cunoștinţelor necesare activităţilor de cercetare,
producţie, și administrare în domeniul unităţilor de alimentaţie publică, a pensiunilor și fermelor
agroturistice în contextul mondial de orientare a turismului către natură și valorificare a resurselor
din spaţiul rural și natural, pe principii ecologice.
Perspective după finalizarea studiilor:
- conducător pensiune turistică, conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea
hotelieră, restaurante și turism, director de departament organizare evenimente/banqueting,
tehnolog în alimentaţia publică, șef departament/serviciu (logistică, marketing, aprovizionaredesfacere), analist în turism, profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri,
director de societate comercială agricolă, ghid de turism, etc.

