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Anunț depunere candidaturi pentru selecția reprezentanților
studenților în Comisiile permanente de specialitate ale ARACIS
În conformitate cu Procedura de selectare și numire a studenților membri în comisiile
permanente de specialitate, adoptată de Consiliul ARACIS în data de 28 septembrie 2016,
studenții membri în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS pot deveni membri cu
drepturi depline în Comisiile permanente de specialitate ale agenției.
În ședința Consiliului ARACIS din data de 26 ianuarie 2017 au fost validați studenții
membri în comisiile permanente de specialitate ale ARACIS pentru primul mandat, iar în luna
ianuarie 2018 au fost completate locurile vacantate la momentul respectiv.
Conform Procedurii de selectare și numire a studenților membri în comisiile
permanente de specialitate, capitolul IV, articolul 2, „calitatea de membru în Comisia de
specialitate încetează după perioada de 2 ani, în momentul retragerii delegării de către
federația studențească care l-a desemnat, conform deciziilor și reglementărilor interne ale
acesteia, sau de drept, dacă, la începutul anului academic, persoana respectivă nu mai are
calitatea de student, precum și în alte împrejurări prevăzute de lege și de regulamentele
ARACIS”.
Având în vedere că mandatul majorității studenților membri în Comisiile permanente
de specialitate ale ARACIS se va încheia în curând, dar și faptul că în prezent întreaga
componență a Comisiilor permanente de specialitate este în proces de revizuire, federațiile
studențești împreună cu reprezentanții ARACIS au decis organizarea în luna octombrie 2018
a procesului de selecție pentru membrii studenți ai tuturor Comisiilor permanente de
specialitate, pentru a asigura o coeziune optimă a noii componențe a comisiilor începând cu
finalul lunii octombrie 2018, odată cu începutul noilor mandate pentru toți membrii ai
acestora, cadre didactice și studenți. Actualii membri studenți ai Comisiilor permanente de
specialitate au dreptul de a candida pentru un nou mandat.
Comisiile permanente de specialitate ale ARACIS sunt:
1.
Științe exacte și științe ale naturii
2.
Științe umaniste și teologie
3.
Științe juridice
4.
Științe sociale, politice și ale comunicării
5.
Științe administrative, ale educației și Psihologie
6.
Științe economice (I)
7.
Științe economice (II)
8.
Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport
9.
Științe agricole, silvice și Medicină veterinară
10.
Științe inginerești (I)
11.
Științe inginerești (II)
12.
Științe medicale
B-dul Mărăști nr. 59, sect. 1, Bucureşti, tel. 021.206.76.00, fax 021.312.71.35
Email: office@aracis.ro, www.aracis.ro

13.

Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
Pentru a face parte din comisiile permanente de specialitate, un student trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
a) Membrii studenți în Comisiile permanente de specialitate trebuie să fie înscriși în
Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS și să fi participat la cursuri de pregătire
organizate în parteneriat cu ARACIS.
b) Pot face parte din Comisiile permanente de specialitate studenți înmatriculați la
programe de studii de la ciclul de master sau doctorat, care au absolvit studii de
licență/master sau studiază într-un domeniu aflat în aria de competență a comisiei
respective.
c) Prin excepție de la prevederile lit. b), pot face parte din Comisiile permanente de
specialitate studenți în ultimul an de studii universitare de licență, dacă, în Registrul
Național al Evaluatorilor ARACIS, nu sunt cuprinși studenți care să îndeplinească
cumulativ condițiile stipulate la lit. a) și b).
Dosarele de candidatură ale studenților pot fi depuse la sediul ARACIS, sau pot fi
transmise prin poștă (la adresa B-dul Mărăști nr. 59, sect. 1) sau email (office@aracis.ro), de
către federațiile studențești, și vor conține următoarele elemente:
a) cerere de înscriere, în care se va specifica Comisia permanentă de specialitate pentru
care candidează;
b) recomandarea din partea federației studențești;
c) adeverința de student;
d) CV, în format EUROPASS, însoțit de copii după documente justificative, care să ateste
aspectele prezentate în CV, acolo unde este cazul;
e) memoriu de activitate din care să rezulte experiența în evaluarea și asigurarea
calității în învățământul superior;
f) copie după cartea de identitate.
Mandatul unui membru student în Comisia de specialitate este de 2 ani.
Calendarul procesului de selecție este următorul:
• 1-14 noiembrie 2018: Depunerea dosarelor de candidatură
• 1-14 noiembrie 2018: Constituirea comisiilor de selecție și numirea acestora prin
decizie a Președintelui ARACIS
• 14-26 noiembrie 2018: Comisia de selecție analizează candidaturile depuse
• 27 noiembrie 2018: Afișarea rezultatelor procesului de selecție
• 29 noiembrie 2018: Validarea rezultatelor procesului de selecție în cadrul ședinței
Consiliului ARACIS
• În termen de 5 zile lucrătoare de la aceasta, studenții selectați vor depune la sediul
ARACIS sau vor transmite prin format electronic la adresa de e-mail a ARACIS, o
declarație prin care acceptă poziția de membru în Comisia de specialitate.

Distribuția domeniilor de studii în cadrul Comisiilor permanente de specialitate ale
ARACIS:

•
•
•
•
•
•
•
•

C1 – Științe exacte și științe ale naturii:
Matematică
Fizică
Chimie
Informatică
Biologie
Geografie
Geologie
Știința mediului

•
•
•
•
•
•

C2 – Științe umaniste și teologie:
Filosofie
Limbă și literatură
Istorie
Studii culturale
Teologie
Limbi moderne aplicate

•

C3 – Științe juridice:
Drept

•
•
•
•
•

C4 – Științe sociale, politice și ale comunicării:
Sociologie
Asistență socială
Științe politice
Relații internaționale și studii europene
Științe ale comunicării

•
•
•

C5 – Științe administrative, ale educației și psihologie:
Științe administrative
Științe ale educației
Psihologie

•
•
•
•
•

C6 – Științe economice (I):
Economie
Administrarea afacerilor
Economie și afaceri internaționale
Management
Marketing

•
•

C7 – Științe economice (II):
Finanțe
Contabilitate

•

Cibernetică, statistică și informatică economică

•
•
•
•
•
•
•

C8 – Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport:
Teatru și artele spectacolului
Cinematografie și media
Muzică
Arte vizuale
Arhitectură
Urbanism
Educație fizică și sport

•

Kinetoterapie

•
•
•
•
•
•

C9 – Științe agricole, silvice și Medicină veterinară:
Agronomie
Horticultură
Silvicultură
Zootehnie
Biotehnologii
Medicină veterinară

•

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C10 – Științe inginerești (I):
Inginerie genistică
Inginerie geodezică
Inginerie aerospațială
Inginerie civilă
Inginerie industrială
Ingineria instalațiilor
Inginerie de armament, rachete și muniții
Inginerie geologică
Inginerie forestieră
Ingineria autovehiculelor
Ingineria materialelor
Inginerie mecanică
Arhitectură navală
Inginerie marină și navigație
Ingineria transporturilor
Mine, petrol și gaze
Științe militare, informații și ordine publică

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C11 – Științe inginerești (II):
Calculatoare și tehnologia informației
Inginerie chimică
Inginerie electrică
Inginerie electronică și telecomunicații
Inginerie energetică
Inginerie industrială
Ingineria produselor alimentare
Ingineria mediului
Ingineria sistemelor
Inginerie și management
Mecatronică și robotică
Științe inginerești aplicate

•

C12 – Științe medicale:
Sănătate
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