
Pentru ocuparea locurilor la forma de ı̂nvăt�ământ t�ă fără taxă secu frecven

organizează examen de admitere care constă ı̂ntr-un latest grilă Analiză
Matematică și Algebră, probleme selectate din culegerea „ ă pentruGhid de preg tire

admitere ı̂n Universitatea Maritimă” elaborată de Catedra de Matematică a

universităt�ii. Media de admitere este o medie ponderată ob�inută din 60% nota
de la examen și 40% media de bacalaureat.
Locurile la forma de învă�ământ cu frecven�ă cu taxă și la frecven�ă redusă se pot ocupa

pe baza concursului de dosare.

Acte necesare la înscriere:
• diplomă bacalaureat (ı̂n original s� i copie legalizată sau adeverint�ă pentru

absolvent�ii 20 );18

• certificat de nas�tere (copie legalizată);

• adeverint�ă medicală tip ( );CLINIC SANATOS

• v (copii)accinuri, s� i ;VDRL MRF

• 4 fotografii (tip .);C I.

• carte de identitate ın̂ original s� i copie;

• (http://cmu-edu.eu/admitere_lic.html)fi de ın̂scriere ;s� ă

• dosar plic.
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• dosar plic.

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTAN�A

4 DE ANI DE INVAT�AMANT SUPERIOR DE MARINA6

ADMITERE 2018

Oferta educa�ională - Studii universitare de licen�ă

România, Constan�a 900663
Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104
Tel.: +40 241 664 740
Fax: +40 241 617 260
e-mail: info@imc.ro
www.cmu-edu.eu



UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTAN�A
pregătește ingineri în specializările:

Domeniul de licenţă: Inginerie marină şi navigaţie
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, ın̂ limba română

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, ın̂ limba engleză

Electromecanică navală, ın̂ limba română

Electromecanică navală, ın̂ limba engleză

Domeniul de licenţă: Inginerie electrică
Electrotehnică

Domeniul de licenţă: Inginerie şi management
Inginerie economică ın̂ domeniul transporturilor

Domeniul de licenţă: Ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului ın̂ industrie

Domeniul de licenţă: Inginerie electronică şi
telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Durata școlarizării este de 4 ani, la toate specializările.

Absolvent�ii Universităt�ii Maritime din Constant�a au avantajul dublei certificări.

La finalul studiilor ei obt�in ın̂ domeniul de studii, echivalentul european alDiploma de Inginer
titlului s� i, după sust�inerea examenului la Autoritatea Navală Română ( ),Bachelor of Science ANR

obt�in , recunoscut pe plan mondial.Brevetul de Ofi�er Maritim de Cart

Pregătirea student�ilor este ın̂ concordant�ă cu standardele nat�ionale elaborate de Ministerul

Educat�iei Nat�ionale s� i standardele internat�ionale elaborate de Organizat�ia Maritimă

Internat�ională ( ).IMO

Despre Noi Dotări

• 2 laboratoare, 15 săli de curs, 1 Amfiteatru, 6 săli seminar, simulatoare;7 8

• 35.000 de volume de specialitate ın̂ Biblioteca ;UMC

• Centrul de Pregătire Practică s� i Sport dotat cu:

• săli de curs s� i laboratoare, terenuri de sport, poligon de , rampă de lansare la apăPSI

a ambarcat�iunilor;

• ambarcat�iuni cu vele, canoe, ambarcat�iuni de mare viteză, de salvare, drezina.

• 10 cadre didactice cu experient�ă academică;2

• 3 cămine t�es�ti (Far, A2 ă ) cu o capacitate de locuri de cazare, dotatestuden , C min 521BN

cu săli de lectură, spat�ii speciale pentru pregătirea s� i servirea mesei s� i spălătorii.

Serviciul de internet este disponibil ın̂ fiecare cameră;

• Complex USportiv niversitar ;NEPTUN

• lub UC Sportiv niversitar cu sect�ii de: yachting, arte mart�iale, handbal,NEPTUN

baschet, fotbal, handbal, tenis de masă, tenis de câmp.

• Editura recunoscută ;NAUTICA CNCSIS

• Tipografia universităt�ii;

• Sală de conferint�e dotată cu un sistem multimedia de ultimă generat�ie.

Instruirea practică a student�ilor se desfăs�oară la Centrul de Pregătire Practică s� i Sport

situat pe malul lacului Mamaia. Centrul include un poligon de instruire pentru

stingerea incendiilor, ambarcat�iuni cu vele, ambarcat�iuni de căutare s� i salvare, rampă

de salvare. In cadrul orelor de practică marinărească student�ii se vor familiariza cu

tehnicile marinăres�ti de bază s� i vor conduce ambarcat�iuni nautice.

UMC organizează ın̂ primii doi ani de studii cursurile IMO de sigurant�ă maritimă,

cursuri obligatorii pentru eliberarea Carnetului de Marinar s� i a Brevetului de Ofit�er

Aspirant.

Universitatea a ın̂cheiat protocoale de colaborare cu 24 de firme de crewing, menite să

faciliteze efectuarea practicii ambarcate.

Prin desfăs�urarea proiectelor cu finant�are europeană de tip Lifelong Learning s�i

ERASMUS student�ii pot beneficia de stagii pe pregătire ın̂ plasamente de practică.

Practică și Cursuri IMO

Burse AcordateActivită�i studen�ești
Sesiunea de Comunicări S� tiint�ifice a Student�ilor

Regata Universităt�ilor din Constant�a

Ziua Port�ilor Deschise

Târgul de Joburi

Concertul de Crăciun

Burse de Merit
Burse de Studiu
Burse Sociale
Burse Specifice
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ERASMUS student�ii pot beneficia de stagii pe pregătire ın̂ plasamente de practică.
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Burse de Merit
Burse de Studiu
Burse Sociale
Burse Specifice


