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UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA, instituție de învățământ superior publică acreditată, pregătește forță de muncă
pentru activitatea de transport maritim și domenii conexe. În contextual actual al globalizării activității de transport maritim, al
internaționalizării echipajelor și standardizării limbajului de comunicare la bordul navelor, pe piața internațională a forței de muncă
este o competiție acerbă. În consecință, standardele de educare, instruire teoretică și practică trebuiesc permanent corelate cu noile
tehnologii și echipamente, cu nevoile angajatorilor și cu reglementările internaționale.
TRADIȚII
1909 se înființează la Constanța Şcola Navală Superioară,
1969 ia ființă Şcoala Superioară de Ofiţeri de Marină,
1972 se constituie Institutul de Marină Civilă, prima instituţie de învăţământ superior pentru pregătirea ofiţerilor din marină comercială
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februarie

1990

-

1200

studenţi

şi

54

de

profesori

fondează

Institutul

de

Marină

Civilă

din

Constanța.

“…cel mai curajos şi cel mai important eveniment din istoria acestei instituții. Prin înfiinţarea universităţii s-au coagulat
speranţele unor generaţii de studenţi şi s-au materializat eforturile unor cadre didactice care s-au văzut puse în situaţia de a
lua decizii responsabile pentru prezentul şi viitorul lor. Făcând un bilanţ al universităţii nu putem decât să confirmăm că
mandatul celor ce aveau încredere în instituţia nou creată s-a îndeplinit”, spunea cu mândrie la 6 februarie 2010, prof. dr.ing.
Cornel Panait, Rectorul Universităţii Maritime din Constanţa, la împlinirea a 20 de ani de la înfiinţare.
2000- la propunerea Senatului universitar, prin Hotărâre de Guvern, “ Institutul de Marină Civilă” devine “Universitatea Maritimă din
Constanța”
În prezent universitatea oferă :
 11 programe de studii universitare de licență pentru învățământ cu frecvență și frecvență redusă, în limba română și în limba
engleză, cu o capacitate de școlarizare (pentru anul I de studii) de 1250 locuri,

2



12 programe de studii universitare de masterat cu capacitate de 650 locuri



un program de studii de doctorat cu frecvență, cu bursă cu 10 locuri anual.

În anul universitar 2015/2016 sunt înmatriculați la studii la toate cele trei cicluri un număr de 5015 studenți, dintre care aproximativ
300 studenți străini, pe cont propriu valutar.
BAZA MATERIALĂ
Pornind de la premisa că fără o bază materială solidă nu se poate asigura nici pregătirea și instruirea studenților și nici activitate de
cercetare la nivel superior, au fost depuse eforturi remarcabile pentru modernizarea acesteia, în conformitate cu cerințele
învățământului superior de pregătire maritimă. Universitatea Maritimă din Constanța se mândrește cu laboratoare dotate cu
echipamente de ultimă generație utile în activitatea didactică și de cercetare, precum și cu un Complex de Simulatoare pentru
dezvoltarea competențelor practice ale studenților. Complexul include Simulatorul de navigație și manevra navei, Simulatorul
compartiment mașină, Simulatorul radiocomunicații și avertizare în caz de pericole (GMDSS), Simulatorul pentru manipularea
mărfurilor lichide în vrac, Simulatorul de poziționare dinamică (DP), Simulatorul pentru situații de urgență PISCES II Potential
Incident, Simulatorul ECDIS.
Toate simulatoarele - achiziționate de la firme de renume din domeniu (Kongsberg Maritime Ship Systems, Transas Group) și
certificate Det Norske Veritas și Telenor Group Norway - asigură instruirea studenților la standarde internaționale în condiții care
simulează perfect situațiile reale întâlnite la bordul navelor și oferă instrumente moderne de real ajutor pentru dezvoltarea
competențelor studenților.

Instruirea practică a studenților se continuă la Centrul de Pregătire Practică și Sport, amplasat pe malul lacului Siutghiol, cu o
suprafață de 12.500 m.p. Centrul include un poligon de instruire pentru stingerea incendiilor, ambarcațiuni cu vele, ambarcațiuni de
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căutare și salvare, rampă de LANSARE pentru ambarcațiuni, laborator de hidrobiologie, biodiversitate și ecotoxicologie, laborator de
radiocomunicații. Tot aici se află și un laborator multifuncțional ale cărui standuri reproduc instalațiile din sala mașini a navei.

4

2. OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Pachetul educaţional pentru ciclurile de licenţă şi masterat din anul universitar 2016-2017, este compus din 11 programe de studii
aferente ciclului universitar de licenţă, pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă, precum şi 13 programe
aparţinând ciclului universitar de studii masterale. Limba de predare este preponderent limba română, dar există şi programe cu
predare în limba engleză.

Studii de
licenţă

Forma de
învăţământ
cu
frecvenţă

Număr total de locuri oferit de Universitate Maritimă din Constanţa pentru admiterea la ciclul de
licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă, în anul universitar 2016-2017
Locuri bugetate Număr de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru
116
candidaţi români
120
Număr de locuri bugetate rezervate candidaţilor de
4
etnie rromă
Locuri finanţate Număr de locuri oferite românilor de pretutindeni,
3
de la bugetul de absolvenţi de liceu din România, fără bursă
Număr de locuri românilor de pretutindeni, absolvenţi
stat
7
de liceu din România, cu bursă
967
42
Număr de locuri oferite cetăţenilor etnici români, fără
15
bursă
Număr de locuri oferite cetăţenilor etnici români, cu
17
bursă
605
Număr de locuri cu taxă
Locuri cu taxă
805
Număr de locuri oferite cetăţenilor străini (terțe U.E.),
200
pe cont propriu valutar (CPV)

CONDIŢII DE ADMITERE
Pentru locurile fără taxă, se organizează concurs de admitere, constând într-un test grilă la disciplina Matematică (Analiză
Matematică şi Algebră). Media de admitere este o medie ponderată obţinută din 60% nota de la concursul de admitere şi 40% media
de bacalaureat (http://www2.cmu-edu.eu/admitere-studii-licenta/). Pentru locurile cu taxă, media de admitere este 100% media de
bacalaureat. Locurile devenite vacante după susţinerea examenului de admitere și încheierea perioadei de confirmare la oricare
dintre specializări se pot ocupa ulterior prin concurs de dosare. Data examenului de admitere: 25 iulie 2016
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2.1 STUDII DE LICENŢĂ

Nr
crt.

Programul de studii
universitare de licență (locația geografică
de desfășurare și limba de predare) 1)

Capacitatea
de
școlarizare
(numărul
maxim de
studenți
care pot fi
școlarizați)

1

2

3

IF

225

32

1

2

FR

Forma de
învățământ

Cifra de școlarizare
pentru studii finanțate
de la bugetul de stat

7

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial,
Constanța, limba română
Navigaţie şi transport maritim şi
fluvial;Constanța, limba română
Navigaţie şi transport maritim şi
fluvial,Constanța, limba engleză,
Electromecanică navală,Constanța, limba
română
Electromecanică navală,Constanța, limba
română
Electromecanică navală, Constanța,
limba engleză,
Electrotehnică,Constanța, limba română

IF

100

8

Electrotehnică, Constanța, limba română

FR

100

9

IF

60

12

10

Inginerie economică în domeniul
transporturilor,Constanța, limba română
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

IF

90

12

11

Tehnologii și sisteme de telecomunicație

IF

50

15

1

1250

116

4

1
2
3
4
5
6

TOTAL
1) romani fara taxa; 2) rromi; 3)romani de
pretutindeni cu bac romania cu bursă;
4)romani de pretutindeni cu bac romania fără
taxă fara bursă 5)romani de pretutindeni cu
bursa 6) romani de pretutindeni fara taxa fara
bursa

6

Cifra de școlarizare
pentru studii cu taxă

4

5

6

4

3

Total

192

234

125

125

125

IF

100

100

100

IF

200

174

209

FR

100

100

100

IF

100

100

100

79

109

100

100

25

20

1

1

2

4

2

4

1

7

3

3

2

2

48

65

2

2

2

78

96

1

1

2

34

54

3

17

15

1130

1292

2.1.1. ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (IFR)

Nr
crt.

1

Facultatea

Facultatea de
Navigaţie şi
Transport
Naval

Programul de studii
universitare de
licență (limba de
predare)

Navigaţie şi transport
maritim şi fluvial,
limba română

Acreditare/
Autorizare
provizorie

Acreditare

Forma de
învățământ

IFR

TOTAL

2

Facultatea de
Electromeca
nică Navală

Electromecanică
navală, limba română

Electrotehnică, limba
română

Acreditare

Acreditare

TOTAL

7

Cifra de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

125

Condiţii de
admitere

Condiţii de departajare
la medii egale şi
deţinerea carnetului de
marinar

Media de
bacalaureat

La deţinerea carnetului
de marinar,
departajarea se face în
funcţie de

100 %,
Prioritate au
candidaţii cu
carnet de
marinar

Certificatul de
competenţă

125

IFR

IFR

100

100

200

100 %,
Prioritate au
candidaţii cu
carnet de
marinar
100 %,
Prioritate au
candidaţii cu
carnet de
marinar

Certificatul de
competenţă

Certificatul de
competenţă

REZULTATE ADMITERE 2015-2016- LICENŢĂ PENTRU ORIENTARE PRELIMINARĂ

Navigaţie şi transport maritime şi fluvial IF

Nr. locuri
ocupate
231

Navigaţie şi transport maritime şi fluvial IFR
Navigaţie şi transport maritime şi fluvial- lb.
engleză IF
Inginerie economică în domeniul
transporturilor IF

Program de studii

NAVIGAŢIE ŞI
TRANSPORT NAVAL

NAVALĂ

8

6,00

125

-

9,50

6,00

-

-

-

-

46

4

9,38

6,15
Medie minimă
6,01

Medie minimă

Electromecanică Navală IF

Nr. locuri
ocupate
202

2

Medie
maximă
9,67

Electromecanică Navală IFR

100

-

9,34

5,50

Electromecanică Navală- lb. engleză IF

14

5

8,95

6,21

Electrotehnică IF

104

4

9,08

6,01

Electrotehnică IFR

100

-

8,28

6,00

Ingineria şi protecţia mediului în industrie IF

29

3

8,98

6,00

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii IF

44

1

9,92

6,01

Program de studii

ELECTROMECANICĂ

6

Medie
maximă
9,80

Străini

Străini

2.2 STUDII DE MASTERAT, cu frecvență

Nr
crt.

Domeniul

1

Inginerie navală şi
navigaţie

2

Inginerie navală şi
navigaţie

3

Inginerie electrică

4

Inginerie electrică
Inginerie marină şi
navigaţie

5
Inginerie navală și
navigație
6

7

Inginerie navală și
navigație
Inginerie navală și
navigație

8

9

Inginerie navală și
navigație

9

Programul de studii
universitare de master (locația
geografică de desfășurare și
limba de predare)
Inginerie navală şi navigaţieInginerie şi management în
domeniul maritim şi portuar,
Constanța, limba română
Inginerie navală şi navigaţieTransport maritim
Inginerie electrică- Tehnici
avansate de inginerie
electromecanică,Constanța,
limba română
Inginerie electrică- Sisteme
electrice avansate
Inginerie marină şi navigaţieConcepte moderne de inginerie
mecanică navală,Constanța,
limba română
Inginerie și management în
operarea terminalelor și navelor
maritime, Constanța, limba
română
Inginerie și management în
transport maritim și multimodal,
Constanța, limba română
Tehnologii şi management în
Industria Offshore de Petrol și
Gaze (Offshore oil and gas
technology and management),
Constanța, limba engleză
Inginerie avansată în Industria
Offshore de Petrol și Gaze
(Advanced Engineering in the

Forma de
învățământ

Capacitatea
de
școlarizare

Finantare
buget

IF

50

7

IF

50

IF

50

IF

50

IF

50

IF

50

IF

50

IF

50

IF

50

Români de
pretutindeni
cu bursa

Români de
pretutindeni
fara taxa
fara bursa

Cifra de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra totală
de
școlarizare

1

43

51

10

1

1

40

52

10

1

1

40

52

7

1

1

43

52

1

43

51

1

43

52

1

43

51

7

43

50

7

43

50

7

7
7

1

Oil and Gas Offshore Industry),
Constanța, limba engleză

10
11
12
13

Inginerie navală și
navigație
Inginerie și
management
Ingineria mediului
Inginerie electronică
și telecomunicații

Management şi logistică în
transporturi ,Constanța, limba
română
Managementul sistemelor
integrate de transport
Ingineria și protecția mediului în
industrie
Circuite și sisteme integrate de
comunicații

TOTAL

IF

50

IF

50

IF

50

IF

50

7

1

43

51

7

1

43

51

7

1

43

51

10

1

40

51

11

550

665

100

4

650

CONDIŢII DE ADMITERE
Pentru locurile fără taxă, se organizează concurs de admitere, constând într-un test grilă . Media de admitere este o medie aritmetică
obţinută din 50% nota de la concursul de admitere şi 50% media de licenţă.
Pentru locurile cu taxă, media de admitere este 100% media de licenţă.
Locurile rămase libere după susţinerea examenului de admitere la oricare dintre specializări se pot ocupa într-o sesiune de admitere
organizată ulterior de UMC.
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REZULTATE ADMITERE 2015-2016-MASTERAT PENTRU ORIENTARE PRELIMINARĂ

Programe de studii
Transport maritim

NAVIGAŢIE ŞI
TRANSPORT NAVAL

ELECTROMECANICĂ
NAVALĂ

11

Inginerie şi management în domeniul
maritim şi portuar
Management şi logistică în transporturi
Inginerie şi management în operarea
termninalelor şi navelor maritime
Inginerie şi management în transport
maritim şi multimodal
Offshore oil and gas technology and
management,
Managementul sistemelor integrate de
transport
Programe de studii
Tehnici avansate de inginerie
electromecanică
Concepte modern de inginerie
mecanică navală
Advanced engineering in the oil and
gas industry
Sisteme electrice avansate
Circuite şi sisteme integrate de
comunicaţii

Nr. locuri
ocupate
57

7

Medie
maximă
9,70

Medie
minimă
8,50

8

-

9,70

7,63

11
50

-

9,40
9,95

7,50
6,90

50

-

9,65

6,71

-

-

-

-

7

-

8,68

6,55

Nr. locuri
ocupate
53

Străini
3

Medie
maximă
10

Medie
minimă
6,89

50

-

9,64

6,66

23

1

10

6,55

12
10

-

8,78
10

7,10
7,22

Străini

Ingineria şi protecţia mediului în
industrie

9

-

8,20

7,14

2.3 STUDII DE DOCTORAT

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL INGINERIE MECANICĂ NAVALĂ
IOSUD POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA
DOMENIUL FUNDAMENTAL- ȘTIINȚE INGINEREȘTI
Pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE

12

TOTAL, din care

Cu frecvență

Fără
frecvență

4

2

2

Pentru tineri de origine română din Republica
Moldova, țări învecinate și diasporă
TOTAL, din
care

Fără plata
taxelor de
școlarizare, cu
bursă

Fără plata taxelor de
școlarizare, fără bursă

2

1

1

3. ÎNSCRIERI
3.1 Studii de licenţă
3.1.1. Program înscrieri la studii de licenţă IF şi IFR
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

18 IULIE

19 IULIE

20 IULIE

21 IULIE

22 IULIE

23 IULIE

24 IULIE

9:00 – 14:00

9:00 – 14:00

9:00 – 14:00

9:00 – 14:00

9:00 – 14:00

9:00 – 14:00

9:00 – 12:00

3.1.2. La înscriere la învăţământ cu frecvenţă (IF), vei avea nevoie de următoarele documente


Diploma de bacalaureat (în original şi copie Xerox sau adeverinţă pentru absolvenţii 2016); (sunt acceptate şi copiile
legalizate)
 Certificat de naştere (original şi copie xerox );
 Adeverinţă medicală tip (Clinic sănătos), eliberată de către medicul de familie;
 Adeverinţa de vaccinuri, analize medicale VDRL şi MRF (copii);
 4 fotografii (tip B.I.);
 Carte de identitate (original şi copie);
 Fişă de înscriere (http://cmu-edu.eu/admitere_lic.html);
 Dosar plic.
La înscriere la învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), vei avea nevoie de următoarele documente
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Diploma de bacalaureat (în original şi copie Xerox sau adeverinţă pentru absolvenţii 2016);
Certificat de naştere (original şi copie Xerox );
Adeverinţă medicală tip (Clinic sănătos), eliberată de către medicul de familie;
Adeverinţa de vaccinuri, analize medicale VDRL şi MRF (copii) – pentru candidaţii care sunt ambarcaţi, adeverinţa medicală şi
analizele vor fi înlocuite de copia carnetului de marinar;
1 fotografie (tip B.I.);
Carte de identitate (original şi copie);
Fişă de înscriere (http://cmu-edu.eu/admitere_lic.html);
Dosar plic.

3.1.3. În cazul în care doreşti să urmezi o a doua facultate
În cazul în care doreşti să urmezi o a doua facultate, ai absolvit deja o facultate, ai studii parțiale sau vrei să te reînmatriculezi,
te vei prezenta la Decanat pentru echivalare studii (IF şi IFR), unde vei completa un formular tipizat, anexând următoarele
documente :


Situaţia şcolară / foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original şi copie xerox);



Diploma de licenţă (original şi copie xerox ) – dacă ai absolvit o facultate;



Chitanţa taxei de echivalare, în valoare de 300 lei;



În cazul unei persoane interpuse care depune documentele, se solicită Procură notarială / Declaraţie notarială şi cartea de
identitate (C.I.) a împuternicitului.

Rezultatele echivalărilor vor fi afişate pe site-ul universităţii (www.cmu-edu.eu ), urmând ca apoi să vă prezentaţi la Secretariatul
Facultăţii în vederea confirmării locului. Confirmarea se face conform detaliilor de la capitolul 5 şi prin depunerea documentelor de la
punctul 3.1.2.
3.1.4. Taxa de înscriere la concursul de admitere 2016
Facultăţi şi Specializări

Valoarea taxei de înscriere

Facultatea Navigaţie şi Transport Naval - Toate Specializările, IF şi IFR
150 Lei
Facultatea Electromecanică Navală – Toate Specializările, IF şi IFR
Poţi fi scutit de prima taxă de înscriere, dacă anexezi unul din documentele de mai jos:


Certificat de deces (copie), pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani, sau



Adeverinţa de la casa de copii, pentru cei aflaţi în această situaţie, sau



Adeverinţa din care să rezulte că unul dintre părinţi este cadru didactic aflat în activitate.

Ai dreptul la o singură scutire de taxă de înscriere pe Universitate, indiferent de câte dosare de înscriere depui.
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3.2 STUDII DE MASTERAT
3.2.1. Program înscrieri la studii de masterat
3.2.2. La înscriere, vei avea nevoie de următoarele documente











Diploma de licenţă (original şi copie Xerox ) sau adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii 2016;
Supliment la diploma de licenţă sau situaţie şcolară pentru absolvenţii 2016 (copie simplă)
Diploma de bacalaureat (original şi copie Xerox )
Pentru studii în limba engleză certificat de competenţă TOEFL, CAMBRIGE
Certificat de naştere (original şi copie Xerox );
2 fotografii (tip B.I.);
Carte de identitate (original şi copie);
Fişă de înscriere;
Procură notarială (în cazul în care nu vă prezentaţi personal la înscriere);
Dosar plic.

3.2.3. Taxa de înscriere la concursul de admitere 2016 este de 200 lei

Perioada

Locaţie :

18 iulie - 18 septembrie

Sediul UMC – Str. Mircea cel Bătrân, nr.104, et. 1, cam 103

9:00 – 14:00
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3.3 STUDII DE DOCTORAT
3.3.1. Înscrieri

Depunerea dosarelor
1-25 septembrie

3.3.2. La înscriere la studii de doctorat, vei depune la secretariatul şcolii doctorale (parter, sala P003) următoarele
documente :
a) Cerere de înscriere
b) Fişă personală de înscriere
c) Curriculum vitae.
d) Lista de lucrări publicate.
e) Original şi copii Xerox de pe:
- diploma de absolvire;
- foaia matricolă;
- diploma de bacalaureat;
- certificat de naştere;
- certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
f) Chitanţă privind plata taxei de înscriere (300 lei)
g) Copie buletin/carte de identitate
Candidații care dețin un Certificat de competență lingvistică (Cambridge, TOEFL, IELTS etc.) vor include o copie simplă în dosarul de
înscriere. Candidații care nu dețin un astfel de certificat vor susține un examen de competență lingvistică înaintea colocviului de
admitere la doctorat.
Taxa de participare la acest examen este de 150 lei16

4. Probele de concurs
4.1. Studii de licenţă
Repartizarea candidaţilor la proba de
concurs pe cele două locaţii va fi afişată pe
24 iulie la sediul Universităţii Maritime din
Constanţa , Str. Mircea cel Bătrân nr. 104.

Locaţii :

25 IULIE EXAMEN

Sediul UMC – Str. Mircea cel Bătrân nr.104

Ora 09:00 prezența în sală cu legitimația de
concurs, buletin identitate și instrumente de
scris

UMC Sediul Lac Mamaia – Str. Cuarţului nr. 2, (mal Lac Siutghiol)

4.2. Studii de masterat

Perioada examene

Locaţie :

21 -26 SEPTEMBRIE

Sediul UMC – Str. Mircea cel Bătrân nr.104

4.3. Studii de doctorat

Susţinerea probei de specialitate
precedată de proba la limba engleză pentru
cei care nu au atestat

17

28-30 SEPTEMBRIE 2016

5. A fost afişată prima listă. Care sunt următorii paşi
5.1. Studii de licenţă
A) Ai fost deja admis
Pentru a-ţi asigura locul câştigat, trebuie să-ţi confirmi locul în perioada 26-30 iulie, astfel:





Depui actele de studii în original;
Plăteşti taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei;
Plăteşti prima tranşă a taxei de şcolarizare şi să depui dovada plăţii - dacă ai fost admis la locurile cu taxă;
Completezi contractul de studii.

B) Eşti pe lista de neadmişi
O parte dintre candidaţii admişi sau neadmişi, aflaţi pe listă înaintea ta s-ar putea retrage din diverse motive, oferindu-ţi o şansă de a
fi declarat admis într-una din următoarele faze de repartizare. Nu te grăbi să te retragi și urmăreşte listele ce vor fi afişate pentru
următoarele faze de repartizare!
5.2. Studii de masterat
A) Ai fost deja admis. Pentru a-ţi asigura locul câştigat LA FORMA FĂRĂ TAXĂ , nu uita să:
 ACHIŢI TAXA DE ÎNMATRICULARE – 50 RON
 COMPLETEZI CONTRACTUL DE STUDIU,
iar LA FORMA CU TAXĂ trebuie să
 ACHIŢI TAXA DE ÎNMATRICULARE – 50 RON
 ACHIŢI TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU SEMESTRUL I
COMPLETEZI CONTRACTUL DE STUDIU

-

B) Eşti pe lista de neadmişi
O parte dintre candidaţii admişi sau neadmişi, aflaţi pe listă înaintea ta, s-ar putea retrage, din diverse motive, oferindu-ţi o şansă de
a fi declarat admis într-una din următoarele faze de repartizare.Nu uita să urmăreşti listele ce vor fi afişate pentru următoarele faze de
repartizare!
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5.4. Modul Managerial de Promovare de la nivel Operațional la nivel Managerial
La aceste cursuri se pot înscrie numai absolvenții studiilor de lungă durată ( 4 ani) ai Facultății de Navigație și Transport Naval și ai
Facultății de Electromecanică Navală din cadrul Universității Maritime din Constanța și ai Academiei Mircea cel Bătrân.
Acte necesare înscriere:

Diplomă licență ( original şi copie xerox)

Certificat naștere (original şi copie xerox)

Supliment diplomă sau foaie matricolă (copie simplă)

Carte identitate ( copie simplă)

Diplomă bacalaureat (original şi copie xerox)

1 poză ( tip buletin)

Dosar plic de carton
Perioadă înscriere : 18 Iulie – 18 Septembrie 2016
În momentul depunerii dosarului se achită taxa de înscriere ( 200 RON), taxa de înmatriculare (50 RON) și jumătate din taxa de
școlarizare ( 2000 RON), în total 2250 RON. Cealalta jumătate (2000 Ron) poate fi achitată la finalizarea modulului. Dacă nu se
depune dosarul personal, este necesară o procură notarială pentru a împuternici o persoană să facă acest lucru.
Cursurile încep la 1 Octombrie 2016 și se termină în Aprilie- Mai 2017. Examenele se planifică în două sesiuni, sau se pot susține
toate în sesiunea de iarnă, în funcție de planul de învățământ aferent modulului din acel an. În caz că se pierde sesiunea de
examene planificată, se poate solicita sesiune deschisă, pe baza carnetului de marinar, cu debarcarea făcută, în maxim două
săptămâni de la întoarcerea din voiaj. Modulul trebuie finalizat până în luna septembrie a anului următor, daca nu sunt promovate
toate examenele studentul este exmatriculat.
După promovarea examenelor, începând cu 1 Mai 2017 ,se eliberează certificatele de absolvire a Cursului de Promovare la nivel
Managerial Ofițer Mecanic Maritim / Cursului de Promovare de la nivel Operațional la nivel Managerial pentru Ofițerul de Punte
Maritim.

Validarea rezultatelor concursului
Semnarea contractelor de studii
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01-15 octombrie 2016

6.Application Guide – English studies
Constanta Maritime University reasserts its national and international prestige by attracting candidates for undergraduate studies
(Bachelor’s), for Master’s and Doctoral studies from all over the country and from abroad. Given all these, the university accreditation
and auditing have been carried out not only through national and international certification bodies, but also through the feedback from
labour market and the huge demand for graduates on the international labour market. Constanta Maritime University intends to
develop all directions which allow a global and full recognition of its permanent efforts to train the future merchant marine officers.
Consequently, until the present moment, standard directions of the marine education system have been developed, such as Marine
Engineering, Electrical Engineering and Navigation, as well as other directions, which enabled the integration of marine education
and all related activities in ports and inland waters. These new tracks, authorized over the past years, are Environmental Engineering,
Telecommunications Technologies and Systems, and Economic Engineering in Transports. “Quality and competition” is our motto,
therefore curricula are structured in such a way as to ensure actual opportunities for all students.
Constanta Maritime University offers Bachelor’s Studies, Master’s Studies and Doctoral Studies, both for full time and part time study.
We invite all high school graduates who would like to acquire solid university competence to choose one of our study programmes
and rest assured that, at the completion of their studies, they can find favourable opportunities according to their desires and options.
6.1. Educational offer
Bachelor studies last for 4 academic years, 240 credits (ECTS) upon graduation.
Faculty

Navigation and Naval
Transport

Marine Engineering
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Domain

Undergraduate programme

Naval Engineering and Navigation

Navigation and Waterborne Transport

Naval Engineering and Navigation

Navigation and Waterborne Transport in English
Language

Engineering and Management

Economic Engineering in Transports

Naval Engineering and Navigation

Marine Engineering

Naval Engineering and Navigation

Marine Engineering in English Language

Electrical Engineering

Electrical Engineering

Electronic and Telecommunications
Engineering

Technologies and Systems of Telecommunications

Environmental Engineering

Engineering and the Protection of the Environment in
Industry

BSC part time studies also last for 4 academic years, 240 credits (ECTS) upon graduation. Part time studies address to ratings who
wish to further their education and access operational positions on board ships. The three tracks cover deck, engine and electrical
competences for maritime officers.

FACULTY

Domain

Programme of Studies

Navigation and Naval
Transport

Naval Engineering and
Navigation
Naval Engineering and
Navigation

Navigation and Waterborne
Transport

Electrical Engineering

Electrical Engineering

Marine Engineering

Marine Engineering

6.2. Useful information about admission for Romanian applicants
Applications can be submitted at our central headquarter located in Constanta, 104, Mircea cel Bătrân Street, during 18th to 24st of
July 2016, between 9.00 a.m. and 14.00 p.m.
Enrolment on self- tuition fees, full time and part time studies, can be made by submitting a personal file, containing the following
documents:
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Baccalaureate Diploma (original and Xerox copy, or a certificate for 2016 High-school graduates)
Birth certificate (original and Xerox copy)
Medical certificate
Copies from medical examinations (vaccines, VDRL, MRF)
4 photos (Identity card type)
Identity card (original and copy)
Enrolment form

6.3. Educational Capacity for full time and part time studies

Domain

Undergraduate programmes

Educational
Capacity full
time studies

Naval Engineering and
Navigation

Navigation and Waterborne
Transport

225

125

Navigation and
Naval Engineering and
Naval
Navigation
Transport

Navigation and Waterborne
Transport in English
Language

100

0

Engineering and
Management

Economic Engineering in
Transports

60

0

Naval Engineering and
Navigation

Marine Engineering

200

100

Naval Engineering and Marine Engineering in English
Navigation
Language

100

0

Electrical Engineering

Electrical Engineering

100

100

Electronic and
Telecommunications
Engineering

Technologies and Systems of
Telecommunications

50

0

Environmental
Engineering

Engineering and the
Protection of the Environment
in Industry

90

0

Faculty

Marine
Engineering
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Educational
Capacity part time
studies

6.4. Useful information about admission for UE applicants
http://cnred.edu.ro/en/
Enrolment on self-tuition fees, full time and part time studies, can be made by submitting a personal file by 1st of July 2016,
containing the following documents:









Baccalaureate Diploma (original and Xerox copy, or a certificate for 2016 High-school graduates)
Birth certificate (original and Xerox copy)
Medical certificate
Copies from medical examinations
4 photos (Identity card type)
Identity card (original and copy)
Enrolment form
1 paper file – envelope type.

UE applicants can be enrolled on self- tuition fees equal to Romanian students (please check here for study fees).
Useful information about admission for other than UE applicants
Enrolment on self-tuition fees, full time and part time studies, can be made by submitting a personal file by 1st of July 2015,
containing the following documents:






Photocopy of authenticated copy of the certificate of studies
Original and Xerox copy of the birth certificate
Original and Xerox copy of the passport
Medical certificate
The list of results of the completed study years (Academic Transcript) for postgraduate studies applicants and for those
wishing to continue studies begin in other countries.

The monthly fee is 280 Euros, calculated for a period of 9 months, for each academic year.
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7. Cazare în căminele Universităţii
Studenții Universității Maritime din Constanța, școlarizați la cursuri de zi, cu domiciliul stabil aflat la o distanţă mai mare de 50 km
faţă de Municipiul Constanţa pot solicita cazare în căminele universității.
Solicitarea se face în scris, completând o cerere de cazare tip, la care se va anexa în mod obligatoriu o copie după cartea de
identitate. Cererea de cazare tip va fi procurată de la Recepţia Universității Maritime din Constanța – Sediul Central, unde va fi
înregistrată și depusă.
CĂMINELE UNIVERSITĂȚII MARITIME DIN CONSTANȚA
I. Cămin studenţesc A2 - Str. Mircea cel Bătrân, nr.
104
 Capacitate normată: 97 locuri.
II. Cămin studenţesc Sediu Lac Mamaia
Cuarţului, nr. 2 (mal Lac Siutghiol)

– Str.

 Capacitate normată: 48 locuri.
III. Cămin studenţesc Far 3 – Aleea Timonei, nr. 6
 Capacitate normată: 278 locuri.
Cazarea în căminele studenţeşti ale Universităţii
Maritime din Constanţa se efectuează anual, cu
maxim 3 zile lucrătoare înainte de începerea noului an
universitar, de către Prodecanul Facultăţii de
Navigaţie și Transport Naval, Prodecanul Facultăţii de
Electromecanică Navală şi Liga Studenţilor,
reprezentată prin Comisiile studenţeşti de cămin.

Informațiile suplimentare privitoare la cazare se publică pe site-ul universității și rulează pe sistemul intern de informare.
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