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B2
Administrarea 
afacerilor în turism 
și servicii

absolvenții vor obține 
brevetul de manager 

în turism 

[                 Programul oferă o bază solidă pentru dezvoltarea 
abilităților manageriale specifice turismului care 
permit absolvenților să se adapteze la provocările

acestei industrii, aflată în continuă evoluție ]       ” Prin parcurgerea acestui program de 
master am beneficiat de o serie de 

oportunități, locale și internaționale. 
Profesorii și practica de specialitate au  
avut un impact decisiv asupra carierei 

mele actuale. 

Antonia Giurgiu,
Tourism Product Manager, 

Sibiu Reisen
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Valorificarea turistică a patrimoniului 
cultural
Analiza deciziilor strategice

 Comunicare interculturală
 Calitatea serviciilor
 Comunicare de afaceri în limba engleză

Turismul de afaceri și MICE
Marketingul evenimentelor
Antreprenoriat în turismul rural

 Gestiunea financiară a evenimentelor
 Marketing relațional
 Resurse umane și comportament 
 organizațional în turism și servicii

Administrarea afacerilor în industria 
ospitalității
Revenue Management
Gestiunea forței de vânzare în turism

 Strategii de brand
 Management de restaurant
 Eficiența investițiilor în turism și servicii

Managementul produsului turistic
Inovație și trenduri în turism
Seminar de cercetare
Etică și integritate academică
Practică profesională
Elaborarea lucrării de disertație
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B2 B2Turismul și 
sectorul public

VIRGIL NICULA
Conf. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Obiectul cursului îl reprezintă dobândirea conceptelor specifice organizării 
activității de turism, cunoașterea şi înțelegerea rolulului organismelor publice 
centrale și locale în dezvoltarea și promovarea turismului, a strategiilor de 
dezvoltare a turismului (master – planul de dezvoltare a turismului în România, 
strategia de dezvoltare a ecoturismului, strategii la nivel regional și local).

• Fundamentarea necesităţii de reorganizare a managementului turismului 
și argumentarea direcţiilor de eficientizare a turismului românesc.

• Capacitatea de organizare şi planificare a activităților de turism (elaborarea 
unei strategii de dezvoltare a turismului la nivel de localitate, stațiune, 
județ, regiune de dezvoltare)

O b i e c t i v e :



B2 B2Valorificarea turistică a 
patrimoniului cultural

DORIS POPESCU
Lect. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
În prezent, turismul şi cultura constituie motoare de dezvoltare economică 
şi teritorială. Prin crearea de noi produse, valorificarea patrimoniului cultural 
contribuie la diversificarea ofertei turistice, prin intermediul unor acţiuni de 
difuzare şi promovare, facilitând astfel un acces mai larg al publicului la valorile 
patrimoniale. 

• Înţelegerea şi corecta aplicare a conceptelor fundamentale din domeniile 
vizate (patrimoniu, turism)

• Cunoaşterea şi înţelegerea pricipalelor iniţiative de valorificare turistică a 
patrimoniului cultural (la nivel naţional şi mondial)

• Dezvoltarea de competenţe tehnice (conceperea/punerea în aplicare a 
unui proiect de dezvoltare turistică şi culturală)

O b i e c t i v e :



B2 B2Analiza deciziilor 
strategice

ALIN OPREANA
Lect. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Scopul acestui curs este de a introduce un set de metode de structurare și 
analiză a problemelor de luare a deciziilor și de a demonstra utilitatea acestor 
metode în situații practice. Situațiile care implică obiective multiple și / sau 
conflictuale sunt abordate prin modele de analiză multi-criterială a deciziilor, în 
timp ce situațiile contradictorii sunt abordate din prisma teoriei jocurilor.

• Principalul obiectiv al cursului este de a arăta cum o combinație 
consecventă și realistă de date și aprecieri poate ajuta factorii de decizie să 
își atingă mai bine obiectivele

• De asemenea, cursul este conceput pentru a spori capacitatea de decizie a 
studenților atunci când se confruntă cu alegeri strategice sau operaționale, 
dar și când selectează diferite oportunități de decizie și elaborează strategii 
și politici

O b i e c t i v e :



B2 B2Comunicare 
interculturală

LIA BALTADOR
Conf. Dr.

Teme individuale
Proiect de grup
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Acest curs îşi propune să crească gradul de înţelegere a diferenţelor culturale 
care pot afecta modul în care comunicăm cu persoanele provenite din alte ţări. 
Acest lucru este cu atât mai important în contextul serviciilor turistice, cu cât în 
acest domeniu întâlnirile interculturale sunt frecvente, reprezentând chiar unul 
dintre principalele motive ale existenţei lor în industria ospitalității.    

• Familiarizarea cu principalele concepte utilizate 
• Înţelegerea relaţiei între comunicare şi cultură şi modul de derulare al 

afacerilor
• Recunoaşterea barierelor comunicaţionale şi utilizarea unor modalităţi de 

depăşire a acestora 
• Cunoaşterea altor culturi, dar şi o mai bună percepţie a culturii proprii 

O b i e c t i v e :



B2 B2Calitatea 
serviciilor

COSMIN TILEAGĂ
Conf. dr.

ROXANA POPȘA
Asist. dr.

Proiect de grup
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Cursul vizează cunoașterea principalelor probleme, a conceptelor teoretice și 
soluțiilor practice legate de calitatea serviciilor. În cadrul cursului se urmărește 
realizarea unor analize utile în prestarea serviciilor, gestionarea relațiilor 
cu clienții, asigurarea calității prestației, cât și explicarea fenomenului de 
îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor, a necesităţii certificării şi evaluării 
permanente a activităţilor.

• Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la tipurile de servicii, piaţa serviciilor, 
cererea şi oferta de servicii

• Formarea de competențe în evaluarea calității serviciilor
• Dobândirea abilităților necesare îmbunătățirii continue a calității serviciilor

O b i e c t i v e :



B2 B2Comunicare de afaceri 
în limba engleză

ADRIANA VINȚEAN
Conf. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Cursul de limba engleză se concentrează pe o tematică de specialitate in 
domeniul economic, insistând pe anumite aspecte ale culturii de afaceri din 
companii renumite sau prezentând diferențele culturii de afaceri din diverse 
țări. În acest mod, studenții vor fi echipați pentru orice situație neprevăzută care 
poate apărea în relația cu partenerii de afaceri.

• Consolidarea capacităților de analiza și sinteză a informațiilor prin 
cultivarea capacităţilor creative, încurajarea gândirii flexibile, folosirea 
vocabularului de specialitate

• Perfecţionarea deprinderilor de comunicare orală și scrisă în situații 
specifice domeniului economic

O b i e c t i v e :



B2 B2Turismul de afaceri 
și MICE

CORNELIU POSEA
PDHM Laussane

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

2
Cursul intenționează să ofere o imagine de ansamblu asupra turismului de 
afaceri și a MICE (întâlniri, stimulente, convenții și evenimente / expoziții). 
Scopul cursului este de a dobândi cunoștințe despre domeniul specializat 
MICE și de a-i familiariza pe masteranzi cu strategiile necesare pentru 
planificarea, promovarea, implementarea și evaluarea cu evenimentelor MICE.

• Să ofere o imagine de ansamblu conceptuală și un studiu sistematic al 
programării, managementului, marketingului și practicilor în turismul de 
afaceri și MICE

• Să dezvolte baza de cunoștințe, teoria, metodologiile și etica privind MICE
• Să înlesnească dobândirea abilităților teoretice și practice necesare 

conceperii și gestionării un produs turistic specific turismului de afaceri

O b i e c t i v e :



B2 B2Marketingul 
evenimentelor

DUMITRU TROANCĂ
Lect. Dr.

EUGEN POPESCU
Asist. dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

Acest curs a fost conceput pentru a oferi noțiunile de bază necesare 
masteranzilor care vor dori să îmbrăţişeze o carieră în organizarea de 
evenimente. Subiectele tratate aprofundează problematica legată de 
organizarea evenimentelor, generarea cererii pentru acestea, coordonarea și 
promovarea lor, dar și gestionarea riscurilor asociate cu aceste evenimente.

• Înțelegerea conceptului de creare și gestionare a unui eveniment
• Deprinderea pașilor necesari pentru crearea evenimentului
• Deprinderea modurilor în care poate fi făcut cunoscut și promovat 

evenimentul
• Gestionarea problemelor ridicate de organizarea și desfășurarea 

evenimentului

O b i e c t i v e : 2



B2 B2Antreprenoriat în 
turismul rural

VIRGIL NICULA
Conf. Dr.

ROXANA POPȘA
Asist. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

Obiectul cursului îl reprezintă dobândirea capacităţii de a utiliza corect
conceptele specifice turismului rural. De asemenea, parcurgerea cursului 
contribuie la cunoaşterea criteriilor de clasificare a structurilor de cazare 
turistică  specifice mediului rural, precum și înțelegerea aspectelor legate de 
dezvoltarea durabilă. 

• Realizarea de conexiuni între rezultate şi capacitatea de analiză şi sinteză a 
situaţiilor existente pe piața turistică

• Găsirea unor căi de exploatare a avantajelor social-economice pe care le 
presupune investiţia în turismul rural

• Operarea cu metodele, tehnicile şi procedeele fundamentale proprii în 
domeniul turismului rural și agroturismului

O b i e c t i v e : 2



B2 B2Gestiunea financiară 
a evenimentelor

SERGIU OLTEANU
CEO
Agenția Grey Projects

Proiect de grup
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

Prin parcurgerea acestui curs, studenții vor deprinde abilitățile necesare 
gestionării componentei financiare în procesul de organizare a evenimentelor, 
atât a celor de dimensiuni mari, cât și a celor mai mici. Astfel, la finalul cursului, 
studenții vor ști să gestioneze cheltuielile, să asigure echilibrul dintre acestea și 
bugetul aferent, să monitorizeze veniturile în raport cu prognozele, precum și 
să calculeze rentabilitatea evenimentelor.

• Identificarea și cuantificarea veniturilor și costurilor anticipate
• Proiectarea și gestionarea bugetului unui eveniment
• Stabilirea rezultatului financiar al evenimentului

O b i e c t i v e : 2



B2 B2Marketing 
relațional

OANA DURALIA
Conf. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

Marketingul relațional pornește de la premisa că scopul real al unei afaceri 
este de a fundamenta relații benefice pentru toate părțile implicate, în special 
pentru consumatorii vizați. Marketingul relațional anunță sfârșitul erei macro-
marketingului și începutul erei micromarketingului, prin strategii ce urmăresc 
folosirea unor mijloace de acțiune personalizate și interactive. 

• Identificarea principalilor factori ce au condus la apariția și dezvoltarea 
marketingului relațional

• Cunoșterea criteriilor de bază și a celor comportamentale utilizate în 
segmentarea de nișă a clienților unei organizații

• Dezvoltarea capacității de fundamentare și dezvoltare a strategiei de 
gestiune a relațiilor cu clienții

O b i e c t i v e : 2



B2 B2Resurse umane și
comportament organizațional
în turism și servicii

IOAN CINDREA
Prof. Dr.

Proiect 
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

Capitalul uman este cea mai importantă resursă dintr-o organizație, care 
asigură realizarea obiectivelor organizației. Prin parcurgerea acestei discipline, 
viitorii absolvenți ai programului de master în turism și servicii vor dobândi 
abilitățile necesare gestionării resurselor umane în industria ospitalității.

• Însușirea noțiunilor și termenilor de bază din domeniul resuselor umane
• Studierea și însușirea celor mai bune tehnici de recrutare, selecție, 

încadrare în forța de muncă, salarizare, promovare și dialog social într-o 
companie pentru a asigura și păstra cei mai buni oameni

• Stabilirea premiselor unui interviu de recrutare și selecție pentru ocuparea 
unui loc de muncă

O b i e c t i v e : 2



B2 B2Administrarea afacerilor 
în industria ospitalității

COSMIN TILEAGĂ
Conf. Dr.

ROXANA POPȘA
Asist. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Cursul tratează principalele aspecte ale ospitalității, cum ar fi relația dintre 
sectorul ospitalității și diferitele tipuri de cazare, permițând dobândirea 
de cunoștințe în sfera managementului hotelier și implicit a organizării 
departamentelor hoteliere. Totodată, cursul acoperă și alte sectoare, cum ar 
fi: restaurație și transport, fiind analizate o serie de practici durabile și strategii 
inovatoare de dezvoltare a industriei ospitalității.

• Formarea de competențe pentru operarea cu tehnicile și procedeele 
fundamentale proprii industriei ospitalității

• Dobândirea abilităților necesare îndeplinirii funcțiilor specifice 
departamentelor hoteliere

• Dobândirea abilităților necesare planificării operațiunilor de restaurant

O b i e c t i v e :



B2 B2Revenue 
management

DIANA MIHAIU
Lect. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Cursul se adresează studenților de master și parcurgerea lui implică 
cunoașterea unor noțiuni de bază de Marketing și Analiză Financiară. 
Cursul este de o importanță majoră pentru a oferi competențe în domeniul 
managementului financiar al firmei și se va focusa pe specificul industriei 
ospitalității. În acest sens rolul de revenue manager este de a previziona cererea 
pe segmente de piață, de a stabili elasticitatea pretului pe fiecare segment, de 
a ajusta prețul pentru a atinge obiectivele de performanță financiară.

• Cunoașterea rolului Revenue Management (RM) în industria ospitalității
• Identificarea rolului și a metodelor de segmentare, a strategiilor de stabilire 

a prețului pentru atingerea obiectivelor de profitabilitate
• Cunoașterea metodelor de previziune și bugetare

O b i e c t i v e :



B2 B2Gestiunea forței de 
vânzare în turism

LUCIAN BELAȘCU
Prof. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Forţele de vânzare reprezintă o resursă internă extrem de importantă, care 
trebuie recrutată, selecţionată, pregătită şi motivată corespunzător. Rolul 
forţelor de vânzare sporeşte şi se diversifică continuu, acestea fiind considerate 
adevăraţi manageri ai relaţiei cu clienţii. Astfel, cursul permite acumularea de 
competenţe şi cunoştinţe necesare aferente gestiunii forței de vânzare. 

• Dobândirea tehnicilor și cunoştinţelor avansate necesare pentru 
dezvoltarea și vânzarea serviciilor turistice

• Înțelegerea metodelor de recrutare și management al echipelor de vânzări
• Însușirea dezvoltării unui proces de vânzare adaptat pentru companiile 

ce activează în turism, elaborarea planurilor de compensare şi crearea de 
programe pentru perfecţionarea periodică a agenților de vânzări

O b i e c t i v e :



B2 B2Strategii de 
brand

CAMELIA BUDAC
Conf. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Strategiile de brand sunt menite să crească valoarea percepută de client 
a brandului. Scopul acestui curs este de a oferi studenților cadrul teoretic 
relevant în alegerea unor strategii de brand de succes, pentru ca mai apoi 
să devină familiarizați cu instrumentele de brand și să învețe să le folosească 
corect. Cursul își propune să transpună conceptele teoretice în practică, prin 
examinarea unor studii de caz ale unor branduri reale.

• Generarea de soluții creative și originale la problemele strategice de brand 
și comunicarea eficientă a acestora

• Antrenarea competențelor retorice și didactice și dezvoltarea conștiinței de 
sine, atitudinilor și abilităților critice ce caracterizează cercetătorii

• Antrenarea unor aptitudini precum inițiativă, lucru în echipă, asumarea de 
responsabilitate.

O b i e c t i v e :



B2 B2Management de 
restaurant

EUGEN POPESCU
Asist. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Acest curs oferă instruirea și dezvoltarea de competențe de bază pentru 
studenții care doresc să devină profesioniști în industria ospitalității și de 
restaurație. Cursul acoperă aspecte și principii relevante pentru industria 
restaurantelor, incluzând analizarea de piețe specifice, înțelegerea pașilor 
necesari conceperii de meniuri, precum și cunoașterea indicatorilor specifici 
gestiunii unui restaurant.

• Pregătirea studenților să devină manageri de restaurant, oferindu-le 
cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare pentru a reuși în acest mediu 
competitiv

• Dezvoltarea abilități critice de luare a deciziilor, oferind probleme comune 
industriei și informații despre modul în care managerii de succes rezolvă 
aceste probleme

O b i e c t i v e :



B2 B2Eficiența investițiilor 
în turism și servicii

PAUL LUCIAN
Conf. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Investiţiile sunt motorul dezvoltării oricărei economii indiferent de domeniu, 
ele fiind cele care generează locuri de muncă. În general, antreprenorii sunt cei 
care realizează o investiţie care în final să le aducă profit. Eficienţa investiţiilor 
în turism şi servicii propune ca şi subiect de studiu cunoaşterea modalităţilor şi 
etapelor prin care se realizează o investiţie în acest domeniu vast al turismului şi 
serviciilor, investiţie care trebuie să fie obligatoriu eficientă.

• Cunoaşterea etapelor in realizarea unei investiţii
• Cunoaşterea procesului de implementare a investiţiilor
• Alegerea celei  mai bune modalităţi de finanţare

O b i e c t i v e :



B2 B2Managementul 
produsului turistic

DUMITRU TROANCĂ
Lect. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

4
Această disciplină are o complexitate foarte mare, dată de eterogenitatea 
pachetelor de servicii ce pot fi grupate sub denumirea generică de produse 
turistice. În prima parte, cursul tratează tipologia, concepția, componentele și 
caracteristicile produselor turistice. A doua parte a cursului este mai practică, 
orientată spre abordarea elementelor principalelor tipuri de produse turistice. 

• Definirea și delimitarea conceptului de produs turistic
• Înțelegerea particularităților specifice fiecărui tip de produs turistic
• Dobândirea abilităților teoretice necesare conceperii și gestionării unui 

produs turistic
• Dezvoltarea deprinderilor necesare pentru a concepe și gestiona practic un 

produs turistic complex

O b i e c t i v e :



B2 B2Inovație și trenduri 
în turism

EUGEN POPESCU
Asist. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

4
În turism, evoluția tehnologică și noile modele de afaceri au schimbat modul în 
care produsele și serviciile turistice sunt căutate și achiziționate de către clienți. 
Acest curs oferă studenților posibilitatea de a se familiariza cu cele mai recente 
tendințe și probleme care afectează industria ospitalităţii și turismul, se vizează 
explorarea celor mai recente trenduri tehnologice în domeniu.

• Identificarea noilor tendințe existente în sfera industriei ospitalității și a 
turismului 

• Înțelegerea importanței inovării în domeniu și a dezvoltării de noi modele 
de afacerii și/sau noi produse 

• Înțelegerea și folosirea tehnologiilor moderne pentru gestiunea unei afaceri 
în domeniu

O b i e c t i v e :



Tip disciplină: Obligatoriu

Nr de credite: 3 ECTS

Semestrul: 4 (An 2, sem.2)

Elaborarea lucrării de 
disertație

Tip disciplină: Obligatoriu

Nr de credite: 4 ECTS

Semestrul: 4 (An 2, sem.2)

Etică și integritate 
academică

B2B2

Tip disciplină: Obligatoriu

Nr de credite: 3 ECTS

Semestrul: 4 (An 2, sem.2)

Practică de specialitate

Tip disciplină: Obligatoriu

Nr de credite: 4 ECTS

Semestrul: 4 (An 2, sem.2)

Seminar de cercetare

studiu adițional][



B2

75 % 
EXAMEN LICENȚĂ

25 %
EXAMEN SCRIS

Media generală de 
admitere la master 
se calculează astfel:

- media examenului 
de licență (75 %) 

- rezultatul la proba 
scrisă - examen tip 
grilă (25 %)

B2

Facultatea de Științe Economice

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere][

design

https://elephant-studio.ro/



Calea Dumbrăvii Nr 17, Sibiu, 550324, jud Sibiu, Romania
0269210375

http://economice.ulbsibiu.ro

http://economice.ulbsibiu.ro
https://www.google.ro/maps/place/Facultatea+de+%C8%98tiin%C8%9Be+Economice+-+ULBS/@45.787326,24.150244,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9b37b50b2dba2dfe!8m2!3d45.787326!4d24.150244

