H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA
din data de 24.09.2015

cu privire la avizele acordate în urma evaluării
PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE

Nr.
crt
1.

Instituţia
Universitatea „Spiru
Haret“ din Bucureşti

2.

Universitatea
„Alexandru Ioan
Cuza“ din Iaşi

3.

Universitatea
Politehnica din
Bucureşti

Programul de studii
Marketing - Marketingul diplomației
publice (Master)
Facultatea de Marketing şi Afaceri
Economice Internaţionale
Economie și afaceri internaționale
(interdisciplinar cu domeniile Geografie,
Științe administrative) - Dezvoltare
regională și managementul proiectelor
europene (Master)
Centrul de Studii Europene

Comisia
C6

Neîncadrare program în
domeniu existent acreditat

C6

Neîncadrare program în
domeniu existent acreditat

C10

Încredere– Autorizare
Învăţământ cu frecvenţă – 50
studenți/an
Nr. de credite: 240
Vizită schimbare calificativ
Încredere– Acreditare (menț.
acred.)
Învăţământ cu frecvenţă – 50
studenți/an
Nr. de credite: 240
Încadrare program într-un
domeniu existent acreditat
Inginerie civilă și instalații
Învăţământ cu frecvenţă
Nr. de credite: 120

Design aeronautic (Licență)
Facultatea de Inginerie Aerospaţială
C10

4.

Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca

5.

Universitatea Tehnică
de Construcţii din
Bucureşti

6.

Universitatea
„Româno-Germană“
din Sibiu

7.

8.

9.

10.

Universitatea „Petru
Maior“ din Târgu
Mureş

Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca

Universitatea din
Piteşti

Măsurători terestre şi cadastru (Licență)
Facultatea de Construcţii
Inginerie civilă și instalații - Eficiența
energetică a instalațiilor din clădiri (în
limba franceză - Efficacite energetique
des installations techniques du batiment)
(Master)
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor
Inginerie economică industrială
(Licență)
Facultatea de Ştiinţe Economice

C10

C11

Neîncredere - Neautorizare

C11

Vizită schimbare calificativ
Încredere– Menținerea
acreditării
Învăţământ cu frecvenţă – 60
studenți/an
Nr. de credite: 240
Încredere– Menținerea
acreditării
Învăţământ cu frecvenţă – 60
studenți/an
Nr. de credite: 240
Încredere– Menținerea
acreditării
Învăţământ cu frecvenţă – 60
studenți/an
Nr. de credite: 240
Încadrare program într-un
domeniu existent acreditat
Inginerie electronică şi
telecomunicaţii
Învăţământ cu frecvenţă
Nr. de credite: 120

Ingineria sistemelor electroenergetice
(Licență)
Facultatea de Inginerie
Electronică aplicată (în limba engleză)
(Licență)
Facultatea de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
(în limba engleză) (Licență)
Facultatea de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei

C11

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice pentru conducerea
proceselor industriale (Master)
Facultatea de Electronică, Comunicaţii
şi Calculatoare

C11

1

Avizul ARACIS

C11

Academia Naționala de Informații „Mihai Viteazul“ din București
Psihologie – Informații (IF) – modificarea numărului de studenți – 75 studenți/an
II. Contestații
1. Universitatea „Apollonia“ din Iași
Tehnică dentară – vizită schimbare calificativ (autorizare)
Se respinge contestația și se menține decizia Consiliului ARACIS: menținerea autorizării cu acordarea
calificativului „încredere limitată“ și un număr maxim de 30 studenți școlarizați în primul an de
studii.
2. Universitatea „Apollonia“ din Iași
Asistență medicală generală – vizită schimbare calificativ (autorizare)
Se respinge respinge contestația și se menține decizia Consiliului ARACIS: menținerea autorizării cu
acordarea calificativului „încredere limitată“ și un număr maxim de 40 studenți școlarizați în
primul an de studii.
3. Universitatea „Apollonia“ din Iași
Balneofiziokinetoterapie și recuperare - vizită schimbare calificativ (autorizare)
Se respinge respinge contestația și se menține decizia Consiliului ARACIS: menținerea autorizării cu
acordarea calificativului „încredere limitată“ și un număr maxim de 20 studenți școlarizați în
primul an de studii.
4. Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău
Design industrial – evaluare periodică
Se respinge respinge contestația și se menține decizia Consiliului ARACIS: menținerea acreditării cu
acordarea calificativului „încredere limitată“ și un număr maxim de 30 studenți școlarizați în
primul an de studii.
III. Evaluare externă a calității la nivel instituțional
1. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București
Propunere Departament : grad de încredere ridicat
Calificativ propus / Număr maxim de studenți pentru
primul an de studii

Program de studii universitare de licență

Încredere
350 studenți/an
Încredere
250 studenți/an
Încredere
200 studenți/an
Încredere
210 studenți/an
Încredere
180 studenți/an
Încredere
50 studenți/an

Drept - IF
Economie şi afaceri internaţionale - IF
Drept (Cluj-Napoca) - IF
Finanțe și bănci - IF
Finanțe și bănci (IFR)
Limba şi literatura franceză - Limbi şi literaturi
moderne (engleză, germană, arabă, italiană,
japoneză, spaniolă) - IF
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2. Universitatea Hyperion din București
Propunere Departament : încredere
Calificativ propus / Număr maxim de studenți pentru
primul an de studii

Program de studii universitare de licență

Încredere limitată
30 studenți/an

Informatică - IF
Geografie - IF
Științe politice - IF
Economia comerțului, turismului și serviciilor - IF
Finanțe și bănci - ID

Încredere
35 studenți/an
Încredere
75 studenți/an
Încredere
50 studenți/an
Încredere
50 studenți/an

IV. Contestații în urma evauării externe la nivel instituțional
1. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad

Se consideră că viciile de procedură invocate în contestație nu sunt reale și se respinge
contestația ca neîntemeiată.
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