








De ce este bine să optaţi pentru UNIVERSITATEA TOMIS?
Oferim un învăţământ de calitate, asigurat de cadrele didactice de excepţie.
Pentru a veni în sprijinul studenţilor noştrii, programul este flexibil. Cursurile
se desfăşoară după-amiaza, după ora 16oo, pentru a permite studenţilor să
aibă în paralel şi un loc de muncă.
Taxele de studii sunt de departe cele mai mici comparativ cu taxele altor
universităţi de stat sau particulare.
Nu se percep penalităţi pentru întârziere la plata taxei.
Licenţa se dă cu o universitatea de stat, ceea ce întăreşte credibilitatea
diplomei obţinute.
Studenţii au acces la platforma virtuală de pe site-ul universităţii, unde
pot vizualiza cursurile şi orice altă informaţie legată de situaţia lor şcolară din
orice colţ al lumii.
Sediul Universităţii este amplasat central: Str Petru Vulcan nr 100,
Constanta
Admiterea este simplificată şi se face pe bază de concurs de dosare.

Str. PETRU VULCAN, nr. 100
Tel. / Fax. 0241 558700; 0732 600169
www.univ-tomis.ro

Pentru siguranţa viitorului dumneavoastră este bine să stiţi că
Universitatea Tomis funcţioneză legal, iar diploma obţinută este
recunoscută atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Dosarul trebuie să conţină următoarele acte:
 Diplomă de bacalaureat în original sau copie
legalizată/adeverinţă pentru absolvenţii 2017
 Copie legalizată după certificatul de naştere
 Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este
cazul)
 Copie după buletin/carte de identitate
 Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie
 Fotografii de tip buletin - 4 bucăţi
 Dosar plic
 Chitanţă care să ateste achitarea taxei de înscriere
(100Ron).
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ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI, SERVICIILOR ŞI MANAGEMENTUL
CALITĂŢII este de mare utilitate în peisajul universitar constănţean, având în
vedere caracterul turistic al litoralului Mării Negre. Această specializare
conturează perspective multiple viitorului absolvent, deoarece înglobează
acele discipline ale economiei care se află în continuă dezvoltare, ţinta finală
fiind aceea de a deveni manager în turism, comerţ şi servicii.
100 locuri cu taxă

2200 RON / 4 RATE

10 locuri fără taxă

PROGRAMUL CONCURSULUI
“IDEI DE AFACERI”
11.00 – 11.30

Primirea participanţilor

11.30 –12.00

Prezentarea universităţii şi a

ADMINISTRAREA AFACERILOR este o specializare modernă, de mare
actualitate în universităţile de renume din întreaga lume. Ea este unică in
Constanta. Absolventul acestei specializări învaţă să conducă firme, să
întocmească planuri de afaceri şi poate să profeseze după absolvire în orice
domeniu economic.
150 locuri cu taxă

10 locuri fără taxă
2300 RON / 4 RATE

FINANŢE BANCI CONTABILITATE este una dintre cele mai solicitate
specializări, date fiind perspectivele de angajare după finalizarea studiilor.
Un absolvent poate lucra în corpul de inspectori fiscali, instituţii publice,
servicii financiar-contabile, de consiliere bancară şi de mediere, agenţii de
impozite şi taxe, asigurări.
100 locuri cu taxă

agenţilor economici care
finanţează concursul
12.00 – 12.15

Coffee break

12.15 – 14.30

Prezentarea planurilor de afaceri

14.30 – 14.45

Coffee break

14.45 – 15.15

Dezbateri pe marginea
lucrarilor câştigătoare

5 locuri fără taxă
2200 RON / 4 RATE

15.15

Festivitatea de premiere

