Misiunea programului de studii de licență
Inginerie și management în alimentația publică și
agroturism este de a pregăti specialişti pentru
industria turismului, cu ramura sa agroturismul şi
alimentaţia publică,
a cărei reorganizare şi
dezvoltare este o prioritate economică în România,
ţară cu un important potenţial turistic. Misiunea
programului de studii trebuie privită în corelaţie cu
impactul actual al alimentației publice asupra
calității vieții și a sănătății populației la nivel
naţional si zonal.
În urma finalizării acestui program de studii de
licenţă, se formează specialişti 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 şi
agrosilvopastoral. Fermele şi pensiunile agroturistice
presupun un management operaţional de tip
ingineresc, de înlănţuire a proceselor tehnologice
specifice realizării produselor vegetale şi animale,
de procesare a alimentelor şi de realizare a unor
produse gastronomice de calitate necesare servirii
turiştilor.
Competenţe profesionale dobândite:

managementul unităţilor de producţie/prestări servicii
în alimentaţie publică şi agroturism şi a strategiilor şi
politicilor de marketing din domeniu.
 conceperea unor noi produse şi servicii, precum şi
controlul calităţii şi auditul producţiei sau serviciului
nou prestat
 aplicarea cunoştinţelor şi metodologiilor de bază în
managementul activităţilor de conducere a unităţilor,
în supervizarea strategiilor şi politicilor de marketing
din alimentaţie publică şi agroturism
 analiza managementului pensiunilor şi fermelor
agroturistice şi a unităţilor de alimentaţie publică
 cunoaşterea celor mai moderne tehnologii din
domeniul agroturismului şi alimentaţiei publice, în
concordanţă cu standardele europene
 cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de creştere a
calităţii produselor agricole şi a sistemelor tehnice
implicate în realizarea acestora
 proiectarea de sistem şi exploatarea liniilor
tehnologice de prelucrare a produselor agroalimentare

Perspectivele absolventului după finalizarea
studiilor
 conducerea
fermelor
şi
pensiunilor
agroturistice cu potenţial de dezvoltare în
mii de localităţi din România
 coordonarea proceselor şi realizarea
produselor turistice şi administrarea
staţiunilor turistice
 organizarea şi derularea activităţii din
turismul
rural
şi
agroturism
din
administraţie, cercetare, educaţie
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Antreprenor în economia socială
Analist în turism
Conducător întreprindere mică-patron (girant) în
activitatea hotelieră şi restaurante
Director comercial
Director de departament alimentaţie
Director de departament catering
Director de departament organizare evenimente
Director de societate comercială agricolă
Director societate comercială
Ghid turism ecvestru
Inginer economist
Inspector calitate producţie culinară
Profesor în învăţământul liceal sau postliceal
Tehnolog alimentaţie publică
Şef birou aprovizionare-desfacere
Şef serviciu marketing

ALIMENTAŢIA PUBLICĂ
ŞI AGROTURISM

ADMITERE
Informații despre admiterea la Facultatea de
Inginerie și Dezvoltare Durabilă din cadrul
Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
se pot obține de pe site-ul:
http://admitere.utgjiu.ro

UNIVERSITATEA “CONSTANTIN
BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU

Mobilități internaționale în cadrul programului
ERASMUS+.
Studenții pot studia la peste 35 universități din
Europa

Calendarul concursului de admitere,
Sesiunea iulie 2016
13.07.2016-26.07.2016 –înscrierea candidaților la sediul
facultății;
26.07.2016 –afișarea rezultatelor parțiale;
27.07.2016 – depunere contestații;
28.07.2016 – soluționare contestații;
27.07.2016 – 01.08.2016 – confirmare locuri ocupate;
01.08.2016 – redistribuirea candidaților ți afișarea
rezultatelor după redistribuire;
02.08.2016 – confirmare locuri după redistribuire,
depunere contestații
02.08.2016 – afișare rezultate după redistribuire;
03.08.2016 – depunere cereri pentru ocuparea locurilor
rămase neocupate și confirmare;
03.08.2016 – afișarea rezultatelor finale.

Facilități oferite studenților

Adresa:

Str. Calea Eroilor, nr. 30
Târgu Jiu, Gorj, 210135
telefon: 0253/213509, 0253/215848
fax:
0253/214462
e-mail: ing@utgjiu.ro
site:
http://www.utgjiu.ro/ing
admitere: http://admitere.utgjiu.ro/

- Burse oferite studenților Facultății de
Inginerie:
 burse de performanţă, burse de merit,
burse de ajutor social
-Cursuri facultative gratuite:
 Comunicare/Negociere/Lucru în
echipă/Leadership
 Mentor
 Manager proiect
 Manager resurse umane
-Program de voluntariat în universitate
-Pregătire psihopedagogică

Conferințe / Simpozioane / Concursuri
studențesti
Zilele Cercetarii Stiintifice Studentesti din
Universitatea “Constantin Brancusi” din
Targu Jiu

http://www.lsucb.ro/zcssucb/

