
 
 
Acest Program de Masterat reprezintă opţiunea de 
formare continuă atât pentru absolvenţii domeniului 
general de studiu – SERVICII PUBLICE, cât şi pentru  
absolvenții altor domenii generale de studiu. 
 

/// Obiective 
Instruirea în cadrul acestui program de masterat are 
următoarele finalităţi: 
 Formarea aptitudinilor practice pentru 

elaborarea programelor naţionale de 
dezvoltare a turismului intern şi a 
turismului internaţional receptor. 

 Formarea cadrelor calificate pentru  
activităţile de administrare şi conducere a 
companiilor turoperatoare, a agenţiilor de 
turism, a unităţilor hoteliere, responsabile 
pentru  buna desfăşurare a tuturor activităţilor: 
organizarea procesului de elaborare a 
produselor turistice, vânzarea şi distribuţia 
produselor turistice, elaborarea  itinerariilor în 
turismul intern şi internaţional, conducerea 
departamentelor funcţionale în hoteluri  şi  
agenţii de turism . 

 

/// Calificări (perspective profesionale) 

 manager-specialist în domeniul turismului în 
cadrul agenţiilor de  turism şi companiilor tur-
operatoare; 

 şef de serviciu marketing privind promovarea 
patrimoniului turistic;  

 manager coordonator de proiecte de amenajare 
turistică teritorială a obiectivelor de patrimoniu; 

 manager-specialist în organizarea enimentelor 
culturale în turism   şi industria hotelieră; 

 specialist în evaluarea şi expertizarea 
obiectivelor de potenţial  turistic; 

 coordonator al compartimentelor de 
specialitate la Agenţia  Turismului; 

 conducător al compartimentelor de dezvoltare 
ştiinţifico-tehnică din  domeniul turismului; 

 conducător de întreprinderi din industria 
turismului; 

 profesor în învăţământul  preuniversitar  de  
specialitate. 

INSTITUŢIILE PARTENERE:Agenţia Turismului; ANAT;  
Best Western Plus Flowers, Complexul Hotelier „Dacia” 
 

 

FORMARE INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 
 

Program de masterat 
GESTIUNEA  
ŞI DEZVOLTAREA TURISMULUI  

 
///Înscrierea la Programul de Masterat 

 Calendarul 
Perioada de depunere a actelor: iulie   
Concursul de admitere în ASEM la studiile 
superioare de masterat se organizează în baza 
mediei generale de concurs, determinată ca medie 
ponderată între notele medii pe anii de studii și 
nota medie de licență.  
Înscrierea se face atât cu finanţare de la buget, cât 
şi cu taxă  de studii.  
Pe parcursul studiilor, masteranzii cu medie 
academică înaltă beneficiază de bursă. 

 
/// Instruirea 
 Instruirea în cadrul Programului de Masterat 

„Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului” se 
realizează pe parcursul a 2 ani se realizează pe 
parcursul a 2 ani. Fiecare unitate de curs validată 
oferă masterandului cel puţin 5 puncte credite. 
Pentru a  fi promovat în anul 2 de studii 
masterandul trebuie să acumuleze 60 puncte 
credite (30 pe semestru). 

 Activităţile didactice sunt organizate pe module, 
de luni până vineri (după caz), de la 17.30 până 
la 20.20. 

 Metodele de predare aplicate sunt variate şi 
preponderent participative: lecţii teoretice, 
dezbateri publice, studii de caz, simulări, 
realizarea proiectelor, seminare.  

Responsabil de program: Elena Turcov,  
profesor universitar, doctor habilitat, 

 şef catedră „Turism şi Servicii Hoteliere” 
 

 
Pentru informaţie suplimentară 

contactaţi-ne la tel. 402-831, 402-942, 
402-939 sau pe www.ase.md 

 

Discipline de specialitate studiate: 
Turism   durabil 
Gestiune hotelieră 
Turism  cultural 
Turism  balnear 
Gestiunea întreprinderilor din industria 
turismului 
Managementul resurselor umane în industria 
turismului 
Gestiunea destinaţiilor turistice 
Strategii şi politici  în turism 
Amenajarea turistică teritorială 
Turism religios 
Gestiunea patrimoniului cultural în turism 
Economia ţărilor lumii 


