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La nivel mondial, transportul maritim este principalul 
mijloc de transport folosit pentru schimburi comerciale, 
fiind utilizat pentru aproape 90% din volumul mondial de 

i peste . 

-
comunitare. Anual peste 400 milioane de pasageri se 

 europene. 

 (ANMB) 

un program de studii 
i Fluvial. Academia vine astfel în întâmpinarea nevoilor mediului economic, 

valorificându-  

DE CE N TRANSPORT M FLUVIAL? 

e mai globalizate industrii din punct de vedere 
 

 

Programul de studii universitare de luvial este 
acreditat  (ARACIS), 
organismul  

 

(ANR) a certificat respectarea modelelor de curs ale 
International Maritime Organization (IMO) 

. periodic, 
 

DE CE Î F R ? 

  care 
i.  

 , respectând planificarea 

sau proiecte) sunt programate ora 16.00, fiind astfel adecvate 
. 

 
e. Materialele de studiu sunt distribuite tuturor  în 

contul alte taxe suplimentare. 

DE CE ACADEMIA N IRCEA CEL B  

 de 

domeniu bun renume 
 

 cu grad ridicat de 

privind implementarea sistemului de management al . 
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CE AVANTAJE VOI AVEA? 

Misiunea programului de studii 

transferul de 
la nivel universitar 

maritim  fluvial. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, ne-
am propus  obiective generale: 

 formarea 
ransportului maritim  fluvial 

 
punându- vorizând deplina 
lor dezvoltare 

 -
 

 

Pentru atingerea acestor obiective, am proiectat un 
, implicând o 

 
  

tehnologii audio/
interactive etc. 

-

interesele sale. Peste 30% din totalul de credite 
acumulate de student provin de la discipline liber alese  

 

rse 

 etc), acces la resurse 
acces la internet 

prin wi-fi, burse de sociale, burse 
de studiu , burse pentru 

, cazar  

 Inginer în domeniul 
I , atestat printr-o 
u , care le 

viciu transport maritim 
i fluvial etc i nu numai. 

CUM STUDIEZ N TRANSPORT M FLUVIAL? 

Disciplinele de studiu sunt planificate într-o succesiune 

specialitate necesare în domeniul 
navi  fiind compatibile cu programe de studiu similare 

 

Disciplinele au alocate 30 credite ECTS per semestru, 
. Credite 

n promovarea disciplinelor 
facultative . 
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Planul  (4 ani de studiu
 

Anul de 
studiu 

 Durata sesiunii de examene 
Durata 

perioadei 
 

Sem. 1 Sem. 2 

Iarna Vara  Nr. 
 

Ore/ 
 

Nr. 
 

Ore/ 
 

Anul 1 14 16 14 15 3 3 3 3 

Anul 2 14 14 14 14 3 3 3 3 

Anul 3 14 11 14 14 3 3 3 2 

Anul 4 14 13 12 12 3 3 3 0 

 
în 

 partenerilor la bordul navelor în timpul voiajelor, crewing, 
din domeniu). 

C ? 

Pentru înscrierea la programul de studii universitare de 
  sunt 

 

 cererea de înscriere tip (se c înscriere) 

 trei fotografii color (3/4 cm) 

  

 a de identitate 

 ul  

 diploma de Bacalaureat sau d
sau adev  promovat examenul de 

Bacalaureat) 

   

 de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde 
analiza sângelui   

 pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere  sau 
acte doveditoare pr  

 

  
i  

Pentru înscrierea la continuare de studii, a  vor 
prezenta în plus 

. 

CUM ? 

-ne! 
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