









TEHNICIAN ÎN TURISM
După ce ai parcurs cursurile acestei specializări:
Cunoşti tipurile de agenţii de turism ca să ştii unde îţi doreşti să lucrezi
Ştii să organizezi activitatea agenţiei de turism
Ştii operaţiunile tehnice dintr-o agenţie de turism
Poţi să realizezi oferta de produse şi servicii în cadrul agenţiei de turism
Ştii să promovezi oferta, apelând la politici şi strategii de marketing
Ai abilitatea să desfăşori relaţii publice şi de protocol
Eşti capabil să negociezi şi să argumentezi vânzarea produselor şi serviciilor turistice
Poţi comunica în limbi străine cu clienţii din alte ţări
Ştii să utilizezi programe informaţionale

FINALITĂŢI ŞI OPORTUNITĂŢI
ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ DUPĂ ABSOLVIRE
Aceasta calificare permite absolvenţilor să se încadreze în unul dintre următoarele locuri de muncă:
Agent de turism
Lucrător hotelier
Recepţioner
Lucrător la birouri de informaţii, Centre de documentare turistică în ţară şi străinătate
CONTINUAREA DEMERSULUI PROFESIONAL PRIN STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE
Aceasta calificare permite absovenţilor să urmeze oricare din specializarile următoare:
 Management turistic, hotelier şi comercial
 Inginerie şi management în turism












TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE
Este o calificare profesională ce îmbină activităţi complexe ce au în vedere:
Realizarea de preparate culinare
Alcătuirea meniului
Organizarea serviciilor în spaţiile de servire
Monitorizarea activităţii de producţie culinară, de patiserie/cofetărie, precum şi etapele fluxului
tehnologic pentru siguranţa preparatelor
Monitorizarea şi asigurarea calităţii produselor culinare şi a serviciilor din unităţile de alimentaţie
publică
Organizarea producţiei de preparate de tip catering
Diversificarea ofertei culinare de patiserie şi cofetărie
Aplicarea tehnicilor de marketing
Promovarea producţiei de preparate naţionale /internaţionale şi a activităţilor de servire şi de protocol
Utilizare a strategiilor si tacticilor de negociere

FINALITĂŢI ŞI OPORTUNITĂŢI
ÎNCADRAREA ÎN MUNCA DUPĂ ABSOLVIRE
Aceasta calificare permite absolvenţilor să se încadreze în următoarele traiectorii de carieră:
Ospătar, chelner
Tehnolog de alimentaţie culinară
Inspector calitate producţie culinară
Maistru în arta culinară
CONTINUAREA DEMERSULUI PROFESIONAL PRIN STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE
Aceasta calificare permite absovenţilor să urmeze oricare dintre specializarile următoare:
 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
 Inginerie şi management în turism
 Ingineria produselor alimentare
 Controlul şi expertiza produselor alimentare
 Economia comerţului, turismului şi serviciilor

