Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul
angajabilității
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Cod apel: POCU/320/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9. 6.10
Titlul proiectului: ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică
Cod proiect: 122837
Beneficiar: Universitatea „Ovidius“ din Constanța

Învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul Colegiului UOC din Universitatea
Ovidius din Constanța are o structura de 1,5 ani (3 semestre).
Cele 2 programe autorizate prin Hotararea ARACIP nr. 11/07.08.2020 în regim de colegiu
tehnic non-universitar sunt:
• Analist programator – 20 locuri bugetate și 8 locuri cu taxă
și
• Administrator rețele locale și comunicații – 20 locuri bugetate și 8 locuri cu taxă
Admiterea cursanților se face pe bază de dosar, media de admitere fiind media de absolvire
liceu. Pot fi admiși și candidați care nu au promovat examenul de Bacalaureat.
Taxa de școlarizare: 1200 lei/semestru pentru locurile cu taxa.
În anul școlar 2020-2021 nu se percep taxe de înscriere și de înmatriculare.
Facilități financiare:
În anul școlar 2020 – 2021, 10 cursanți, anume cei care fac parte din grupuri vulnerabile (domiciliul în mediul rural/de etnie roma/netraditionali/CES) vor primi, prin finanțarea
POCU/6/21/122837, stimulente financiare in valoare de 300 lei/luna, timp de 7 luni, pentru a-i
sprijini în frecventarea cursurilor și a sesiunilor de consiliere profesională.
Continuare studii:
Absolventii cu diploma de Bacalaureat pot continua studiile în învățământul universitar (ciclul de
licență)
Absolventii dobandesc urmatoarele competente:
 Absolventul programului Analist-programator va avea competențe în utilizarea
tehnologiilor informatice şi ale comunicării pentru conceperea, proiectarea, elaborarea,

testarea, implementarea şi dezvoltarea sistemelor informatice, a programelor şi a
documentaţiei tehnice aferente.
 Absolventul programului Administrator reșele locale și de comunicații va avea competențe
în utilizarea protocoalelor și terminologiilor de rețea, să cunoască și aplice topologii de
rețele locale (LAN) și rețele globale (WAN), modele de referință OSI (Open System
Interconnection), să utilizeze cabluri, unelte pentru cablarea structurată, router-e în
conformitate cu standardele în vigoare și să instaleze și să configureze sisteme de operare
de rețea.
Contact:
Pentru mai multe detalii, puteti sa ne adresati intrebari la adresa colegiu@univ-ovidius.ro.

