
IMNP M 1 

 

 

Studii universitare de masterat cu (1,5 ani) 

I  

integrante ale industriei navale, au constituit dintotdeauna un 
factor cheie pentru asigurarea avantajului comparativ a 

resurselor alocate pe coridorul est-european de transport. 
I
conectarea centrelor de business la nivel regional, 

în 
 Specializarea în managementul 

 
 notabil printre 

ca   

DESCRIEREA MASTERATULUI I MANAGEMENT N PORTUAR 

dezvoltarea mediului economic, valorificându-  

portuar prin furnizarea unui masterat 

Management 
, în servicii navale 

 

completeze astfel of
Negre, cu 

.  

Programul de masterat   este acreditat de 

(ARACIS), iar Academia 

 

STRUCTURA PROGRAMULUI DE MASTERAT 

Programul de masterat  este construit pe trei niveluri 
distincte: 

   
 

; 

   

actice; 

   

valorificate prin participarea l

. 



IMNP M 2 

 

DESCRIEREA CURRICULAR ASTERAT 

 pe parcursul a 3 semestre de 
 i practice a 

00 credite 
(ECTS). 

Programul de masterat 
Portuar 

nderent inter-
disciplinar. 

 Semestrul 1 Semestrul 2 

Anul 1 

  
 

  
transporturi 

 Managementul riscului în industria 
 

 Metode CAD-CAE pentru proiectarea 
 

 Managementul mediului în industria 
 de 

 
 

 Managementul strategic al porturilor 
  

 
 Transport multimodal/Managementul 

transportului containerizat 

Anul 2 

 Leadership 
   
 Litigii maritime 
  

 structurale a navelor comerciale 
  

proiectelor 

  

Erasmus University etc.). 

PERSPECTIVE ÎN  

Masteratul  

întreprinderilor din  
, managementul navei, 

contractare),  

servicii conexe ( , management de 
mediu, managem   comenzilor etc), asigurând 

dezvoltarea afacerilor  

ganigramele 
masteratului 

, atât pe  ,  înrudite. 
pot asuma rolul  e

  

În concluzie, 
, proiectant etc.) 

tul de top al 

 etc). 
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5 MOTIVE PENTRU CARE S I MANAGEMENT N PORTUAR 

1. , într-  

2. -
  

3.  pentru majoritatea proceselor fundamentale ale 
unui business din sfera i sau a serviciilor 

4. as
 

5. 
(ARACIS, EUA, EMSA, IMO) diplomele eliberate fiind valide  

.  

C ? 

Pentru înscrierea la programul de studii universitare de 
masterat  sunt 

 

  

 trei fotografii color (3/4 cm.) 

  
 

 , 
de absolvire (

rezulte ) 

  

  

  

 
(cuprinde analiza sângelui   

 act de identitate 

  

 dosar plic 

DETALII PRIVIND ADMITEREA 

 0241-626200 int. 0117 - Secretariat Masterat 

 0241-626200 int. 0192 - Secretariat Decanat 

 WWW.ANMB.RO/ADMITERE 

@ IMNP-MASTERAT@ANMB.RO 

  

  

 Str. Fulgerului nr. 1, Constanta, 900218, România 


