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din data de 18.09.2014 
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Nr. 

crt 
Instituţia Programul de studii 

Comisia 
Avizul ARACIS 

1.  
Universitatea din 

Bucureşti 

Matematică - Matematici aplicate în 

finanțe și asigurări. Analiză matematică. 

Modelare matematică în mecanica 

mediilor continue (Master) 

Facultatea de Matematică şi 

Informatică 

C1 Încadrare program nou cu 

schimbarea denumirii în 

Matematici financiare, analiză 

matematică şi modelare 

matematică într-un domeniu 

existent acreditat -  

Matematică 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

2.  
Universitatea din 

Bucureşti 

Matematică - Algebră, geometrie și 

criptografie (Master) 

Facultatea de Matematică şi 

Informatică 

C1 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -  

Matematică 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

3.  
Universitatea din 

Bucureşti 

Biologie - Managementul calității în 

laboratoarele medicale (Master) 

Facultatea de Biologie 

C1 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -   

Biologie 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

4.  
Universitatea din 

Craiova 

Informatică -  Tehnici avansate pentru 

prelucrarea informației (în limba engleză 

- Advanced Techniques for information 

processing) (Master) 

Facultatea de Matematică și Științe ale 

naturii 

C1 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -    

Informatică 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

5.  Universitatea din Piteşti 

Filologie -  Traductologie - Limba 

engleză/Limba franceză. Traduceri în 

context european (Master) 

Facultatea de Litere 

C2 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -    

Filologie 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

6.  
Universitatea din 

Bucureşti 

Filologie -  Studii literare (Master) 

Facultatea de Litere 

C2 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -    

Filologie 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

7.  
Universitatea din 

Bucureşti 

Istorie  -   Istoria comunismului în 

România (Master) 

Facultatea de  Istorie 

C2 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -     

Istorie 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

 

8.  
Universitatea de Vest din 

Timişoara 

Filosofie -  Consiliere și consultanță 

filosofică (în limba engleză - 

Philosophical counselling and 

consultancy) (Master) 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi 

Ştiinţe ale Comunicării 

C2 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -      

Filosofie 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

9.  
Universitatea 

„Constantin 

Brâncoveanu“ din Piteşti 

Drept -  Drept civil și drept procesual 

civil aprofundat (Master) 

Facultatea de Ştiinţe Juridice, 

Administrative şi ale Comunicării 

C3 Încredere – Acreditare cu 

schimbarea denumirii în 

Drept - Drept privat 

Învățământ cu frecvenţă – 50 

studenți/an 
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Nr. de credite: 60 (practica 

inclusă + 10 disertatie) 

Acreditare nou domeniu de 

studii universitare de master - 

Drept 

10.  
Universitatea „Agora“ 

din Oradea 

Drept -  Cercetări criminalistice aplicate 

(Master) 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Economice 

C3 Neîncadrare program nou 

într-un domeniu existent 

acreditat - Drept 

11.  
Universitatea Politehnica 

din Bucureşti 

Ştiinţe ale comunicării -  Tehnici de 

instruire în mediul virtual (Master) 

Facultatea de Ingineria şi 

Managementul Sistemelor Tehnologice 

C4 Neîncadrare program nou 

într-un domeniu existent 

acreditat -    Ştiinţe ale 

comunicării 

12.  
Universitatea din 

Bucureşti 

Științe politice -  Politicile egalității de 

șanse în context românesc și european 

(bilingv franceză-română) (Master) 

Facultatea de Științe Politice 

C4 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -   

Științe politice cu schimbarea 

denumirii în Științe politice -  

Politicile egalității de șanse în 

context românesc și european  
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

13.  
Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi“ din 

Iaşi 

Inginerie şi management -   

Managementul resurselor umane  
(Master) 

Facultatea de Textile-Pielărie şi 

Management Industrial 

C4/C11 Neîncadrare program nou 

într-un domeniu existent 

acreditat - Inginerie şi 

management 

14.  
Universitatea „Agora“ 

din Oradea 

Management -  Managementul auditului 

și expertizei financiar-contabile (Master) 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Economice 

C6 Neîncadrare program nou 

într-un domeniu existent 

acreditat -   Management 

15.  
Universitatea Creştină 

„Dimitrie Cantemir“ din 

Bucureşti 

Economie şi afaceri internaţionale - 

Administrarea afacerilor internaţionale 

(Braşov) (Master) 

Facultatea de Management 

C6 Vizită schimbare calificativ 

Incredere limitată – 

Menţinerea monitorizării 

Învățământ cu frecvenţă – 50  

studenți/an 

Nr. de credite: 120 

16.  
Universitatea „Babeş-

Bolyai“ din Cluj-Napoca 

Administrarea afacerilor -  

Administrarea afacerilor pe piețe 

emergente și dezvoltate (în limba engleză 

- Business in diverse markets) (Master) 

Facultatea de Business 

C6 Neîncadrare program nou 

într-un domeniu existent 

acreditat -   Administrarea 

afacerilor  

17.  
Universitatea Româno-

Americană din Bucureşti 

Economie şi afaceri internaţionale - 

Antreprenoriat și afaceri internaționale 

(în limba engleză - Entrepreneurship and 

international business) (Master) 

Facultatea de Relaţii Comerciale şi 

Financiar Bancare Interne şi 

Internaţionale 

C6 Neîncadrare program nou 

într-un domeniu existent 

acreditat -  Economie şi 

afaceri internaţionale 
 

18.  
Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi“ din 

Iaşi 

Inginerie şi management -  

Managementul brandurilor (Master) 

Facultatea de Textile-Pielărie şi 

Management Industrial 

C6/C11 Neîncadrare program nou 

într-un domeniu existent 

acreditat - Inginerie şi 

management 

19.  
Universitatea „1 

Decembrie 1918" din 

Alba Iulia 

Ingineria mediului  (Licenţă)  

 Facultatea de Științe 

C10 Încredere – Acreditare 

Învățământ cu frecvenţă – 60 

studenți/an 

Nr. de credite: 240 

20.  
Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 

Inginerie geodezică -  Ingineria 

activităților de măsurători terestre și 

cadastru (Master) 

Facultatea de Construcţii 

C10 Neîncredere – Neacreditare 

Nr. de credite: 120 

 

21.  Universitatea din Oradea 

Inginerie civilă şi instalaţii -  Construcţii 

inteligente şi sustenabile (Master) 

Facultatea de Construcţii şi Arhitectură 

C10 Încredere – Acreditare 

Învățământ cu frecvenţă – 30  

studenți/an 

Nr. de credite: 120 

Acreditare nou domeniu de 
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De asemenea, Comisia 3 - Științe Juridice din cadrul ARACIS a reanalizat un număr 

de patru programe de Drept – învățământ cu frecvență din Republica Moldova, la 

solicitarea din 14 iulie 2014 a Ministerului Educației din Republica Moldova.   

 

 

 

 

 

studii universitare de master -  

Inginerie civilă şi instalaţii 

22.  
Universitatea Politehnica 

din Bucureşti 

Inginerie aerospaţială - Ingineria 

transportului aerian (în limba engleză - 

Air transport engineering)(Master) 

Facultatea de  Inginerie Aerospaţială 

C10 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -   

Inginerie aerospaţială 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

23.  
Universitatea Tehnică 

„Ghe. Asachi“ din Iaşi 

Inginerie civilă şi instalaţii -  Evaluare şi 

dezvoltare imobiliară (Master) 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi 

Ingineria Mediului 

C10 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -   

Inginerie civilă şi instalaţii 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

24.  Universitatea din Piteşti 

Energetică şi tehnologii nucleare 

(Licenţă)  

 Facultatea de Științe 

C11 Încredere – Autorizare 

Învățământ cu frecvenţă – 45 

studenți/an 

Nr. de credite: 240 

25.  

Universitatea de 

Medicină şi Farmacie 

„Grigore T. Popa“ din 

Iaşi 

Ştiinţe inginereşti aplicate -  

Biotehnologii medicale și biomateriale 

avansate (Master) 

Facultatea de  Bioinginerie medicală 

C11 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -   

Ştiinţe inginereşti aplicate 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

26.  
Universitatea Politehnica 

din Bucureşti 

Inginerie și management -  Ingineria 

managerială a sistemelor tehnice (Master) 

Facultatea de Ingineria și 

Managementul Sistemelor Tehnologice 

C11 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -   

Inginerie și management 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

27.  
Universitatea „Babeş-

Bolyai“ din Cluj-Napoca 

Ingineria mediului -  Ingineria 

valorificării deșeurilor (Master) 

Facultatea de Ştiinţa și Ingineria 

Mediului 

C11 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -    

Ingineria mediului 
Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. de credite: 120 

28.  
Universitatea „Spiru 

Haret“ din Bucureşti 

Relaţii internaţionale şi studii europene 

(Licenţă)  

 Facultatea de Relaţii Internaţionale, 

Istorie şi Filozofie   

C13 Vizită schimbare calificativ 

Încredere – Menţinerea 

autorizării 

Învățământ cu frecvenţă redusă 

– 50 studenți/an 

Nr. de credite: 180 

29.  
Universitatea „Spiru 

Haret“ din Bucureşti 

Relaţii internaţionale şi studii europene 

(Licenţă)  

 Facultatea de Relaţii Internaţionale, 

Istorie şi Filozofie   

C13 Vizită schimbare calificativ 

Încredere –  Menţinerea 

autorizării 

Învățământ la distanţă – 50 

studenți/an 

Nr. de credite: 180 

30.  
Universitatea Creştină 

„Dimitrie Cantemir“ din 

Bucureşti 

Administrarea afacerilor - 

Administrarea afacerilor în comerţ, 

turism şi servicii (Constanţa) (Master) 

Facultatea de Management Turistic şi 

Comercial din Constanţa 

C13 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat -    

Administrarea afacerilor 

Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Nr. de credite: 120 
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CONTESTAŢII 

 

 

1. Universitatea Ecologică din Bucureşti 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Autorizare: 

menţinerea calificativului „neîncredere” cu neautorizarea programului de studii universitare de 

licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. 

 

2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi 

Administraţie publică (IF) – Evaluare periodică: 

 s-a admis contestaţia universităţii, cu o capacitate de școlarizare în primul an de studiu de 200 de 

studenţi. 

 

3. Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj Napoca 

Arheologie (în limba maghiară) (IF)  - Autorizare: 

s-a admis contestaţia universității şi s-a acordat calificativul „încredere” în urma evaluării periodice a 

programului de studii universitare de licenţă Arheologie (în limba maghiară) (IF) - cu 180 de credite și 

cu o capacitate de școlarizare în primul an de studiu de 25 de studenţi. 

 

EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII LA NIVEL INSTITUŢIONAL 

 

1. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară  din Cluj-Napoca 

Calificativ propus: Grad de încredere ridicat 

 

Programul de studii universitare de 

licenţă 
Calificativ propus – Număr maxim de studenți 

școlarizați în primul an de studii 

Agricultură Încredere  

 

Capacitatea de școlarizare în primul an de studiu: 120 

 

Horticultură Încredere 

 

Capacitatea de școlarizare în primul an de studiu: 110 

Zootehnie Încredere 

 

Capacitatea de școlarizare în primul an de studiu: 150 

Medicină Veterinară 

 

Încredere 

 

Capacitatea de școlarizare în primul an de studiu: 235 

Măsurători terestre și cadastru 

 

 

Încredere 

 

Capacitatea de școlarizare în primul an de studiu: 60 

 

 

 


