Studii universitare de masterat cu

(1,5 ani)

mai active în planul dinamicii de personal la nivel

marea
personalului navigant.
Programul de studii

este unul de tip

urmeze
(nivel managerial).
DE CE MASTERATUL

NAUTICE?

Programul de studii universitare de masterat

este acreditat din 2009 de
(ARACIS), organismul

(ANR).
DE CE ACADEMIA N
Academi

IRCEA CEL B

de

domeniu (universitate de edu

.

EUA, EMSA, IMO),
cu grad ridicat de
privind implementarea sistemului de manag

.

CE AVANTAJE VOI AVEA?
Misiunea
, necesare pentru îndeplinirea
r de punte de nivel managerial pe nave c
a celor specifice

specifice func lor
la bordul navelor militare.
Prin structura sa, masteranzii dobândesc pe durata studiilor
de specialitate:

considerare
traficului, raioanele cu efecte puternice ale mareei;
determinare a punctului navei cu precizie, prin orice mijloace;
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-un raion
oceanografie inclusiv cu privire la cicloane tropicale,

De asemenea, masteratul este conceput pentru
capacitatea

de

a lucra

performant

echipamentelor
tehnice
moderne,
domeniului
capacitatea de a lucra pe simulator;

în

dezvoltarea

echipe

specifice

a
navei.
cund,
,

,

numai.
ere, într-

administrarea proceselor fundamentale ale unui

CUM STUDIEZ N

TRANSPORT M

FLUVIAL?

Disciplinele de studiu sunt planificate într-

,

, fiind compatibile cu
programe de studiu similare din statele Uniunii Europene
ale lumii.
Disciplinele au alocate 30 credite europene transferabile
Planul
, cu o medie de 18
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CE DISCIPLINE VOI STUDIA?
Managementul echipei de cart
utilizare ARPA

periculoase
Leadership
Litigii maritime

structurale a navei
Metode CAD/CAE pentru proiectarea

navelor
Managementul

mediului marin

riscului

în

Securitatea în transportul naval
C
?
Pentru înscrierea la programul de studii universitare de
masterat
documente:
cererea de înscriere tip (se com

,
de absolvire (
rezulte media de la examenul

)

act de identitate

12 luni

C

?

-ne!
0241-626200 int. 0193 - Secretariat Masterat
0241-626200 int. 0192 - Secretariat Decanat
WWW.ANMB.RO/ADMITERE
@ SN-MASTERAT@ANMB.RO

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

