Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de licenţă
INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI
Domeniul fundamental: Științe inginerești
Contact:
Domeniul de licență: Inginerie și management
admitere-at@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Alimentație și Turism
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240 ECTS
Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
Coordonator program de studii: Prof. univ. dr. ing. Romulus GRUIA, ecotec@unitbv.ro
Competențe și abilități dobândite:
 cunoștințe tehnice pentru aplicarea și rezolvarea sarcinilor de producție, informare și
administrare în domeniul indutriei turismului (ind. călătoriilor și ind. ospitalității) prin asigurarea
de asistență tehnică: gestionarea sistemelor de informatii, a activităților de construcții, reparații,
mentenanța echipamentelor hoteliere și din restaurație, de inginerie gastronomică, de
transporturi, de agrement, abilitatea de implementare a programelor de mediu în turism.
 cunoștințe pentru optimizarea managementului: gestionarea sistemelor și proceselor
tehnice, economice, financiare și sociale din unitățile de turism în vederea asigurării calității și
creșterii rentabilității produsului turistic, optimizarea marketingului turistic etc.
 elaborarea și interpretarea documentației tehnice, economice și manageriale: diagnoza,
planificarea, programe și produse turistice, cercetări complexe și analize multidisciplinare în
vederea elaborării strategiilor operaționale și de dezvoltare în turism, conceperea unor noi
produse si servicii, controlul calitatii si auditul productiei/serviciului nou prestat. etc.
Scurtă descriere a programului de studii:
Misiunea este de a forma specialiști în industria turismului pe direcție inginerească, cu
creativitate tehnică și managerială necesară pentru întreținere și dezvoltare, de realizare de
produse turistice complexe. Obiectivele programului vizează acoperirea activităților tehnice și
analiza și proiectarea managerială în cadrul unităților economice din turism, a agențiilor de turism
și a tour-operatorilor, a unităților din sistemul de hotelărie și restaurație.
Elementul de specificitate al programului oferit: formare de tehnologi în industria turismului
care să implementeze fluxurile și înlănțuirea de procese: transport-cazare-hrană-agrement;
investiții și exploatare (construcții noi precum și echipamente specifice lanțurilor de hoteluri și
restaurante), sisteme de tratament balnear, de agrement-divertisment etc., cunoașterea și
utilizarea de software specific; cunoașterea legislației și
aplicarea de programe în domeniul alimentației publice,
turismului și protecției și impactului de mediu prin industria
turismului; cunoașterea culturii și civilizației europene și
mondiale; cunoașterea limbilor de circulație internațională.
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenții pot ocupa poziții tehnice și manageriale în
schema Agențiilor de turism, tour-operatori, în hotelărie și
sitemul de restaurație, de catering, de transporturi și de
agrement în industria turismului, Info-centre, cercetare,
educație, administrație locală sau centrală etc.

