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 27.07.2017

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

Nr.
crt

Instituţia

Programul de studii

Comisia
C2

Universitatea
„Ovidius“ din
Constanţa

Limba şi literatura franceză - O limbă şi
literatură modernă (italiană, engleză,
germană, turcă)(licență)
Facultatea de Litere

Universitatea din
Bucureşti

Teologie - Turism și patrimoniu religios
(Master)
Facultatea de Teologie Ortodoxă

3.

Universitatea din
Bucureşti

Filologie - Studii hispanice (în limba
spaniolă - Master de estudios hispanicos)
(Master)
Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine

4.

Universitatea
„Aurel Vlaicu“ din
Arad

Management (în limba engleză)(licență)
Facultatea de Științe Economice

5.

Management (în limba engleză)
(Constanţa) (licență)
Facultatea de Management Financiar
Contabil din Constanţa

C6

Universitatea
„Spiru Haret“ din
Bucureşti

6.

Marketing - Managementul relațiilor cu
clienții (în limba engleză - Customer
relationship management)(Master)
Facultatea de Marketing

C6

Academia de Studii
Economice din
Bucureşti

Marketing - Marketing și management
educațional (Master)
Facultatea de Ştiinţe Economice

C6

7.

Universitatea
"Eftimie Murgu"
din Reşiţa

8.

Universitatea
RomânoAmericană din
Bucureşti

Management - Managementul logisticii
(Master)
Facultatea de Management-Marketing

9.

Universitatea
„Dunărea de Jos“
din Galaţi

Piscicultură și acvacultură (licență)
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
Alimentelor

10.

Universitatea
„Dunărea de Jos“
din Galaţi

Biotehnologii pentru industria
alimentară (licență)
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
Alimentelor

1.

C2
2.

C2

C6

1

Avizul ARACIS
Încredere – Autorizare de
funcționare provizorie cu
schimbarea denumirii în
Limba şi literatura franceză Limba şi literatura modernă
(italiană/ engleză/ germană/
turcă)
Învățământ cu frecvență – 30
studenți/an
Nr. de credite:180
Încadrare program într-un
domeniu existent acreditat
Teologie
Învăţământ cu frecvenţă
Nr. de credite: 120
Încadrare program într-un
domeniu existent acreditat
Filologie
Învăţământ cu frecvenţă
Nr. de credite: 120
Neîncredere – Neautorizare
de funcționare provizorie
Învăţământ cu frecvenţă
Nr. de credite: 180
Încredere – Autorizare de
funcționare provizorie
Învățământ cu frecvență – 60
studenți/an
Nr. de credite:180
Încadrare program într-un
domeniu existent acreditat
Marketing
Învăţământ cu frecvenţă
Nr. de credite: 120
Neîncadrare program într-un
domeniu existent acreditat
Marketing

C6

Încadrare program într-un
domeniu existent acreditat
Management
Învăţământ cu frecvenţă
Nr. de credite: 120

C9

Încredere – Autorizare de
funcționare provizorie
Învățământ cu frecvență – 50
studenți/an
Nr. de credite:240
Încredere – Menținerea
acreditării
Învățământ cu frecvență – 50
studenți/an
Nr. de credite:240

C9

11.

Universitatea de
Ştiinţe Agronomice
şi Medicină
Veterinară din
Bucureşti

Inginerie şi management în agricultură
și dezvoltare rurală - Managementul
fermei și dezvoltarea afacerilor agricole
(în limba engleză - Farm management
and agribusiness development)(Master)
Facultatea de Management, Inginerie
Economică în Agricultură şi Dezvoltare
Rurală
Inginerie şi management în agricultură
și dezvoltare rurală - Managementul
industriei ospitalității rurale (în limba
engleză - Management of rural
hospitality industry)(Master)
Facultatea de Management, Inginerie
Economică în Agricultură şi Dezvoltare
Rurală

C9

Încadrare program într-un
domeniu existent acreditat
Inginerie şi management în
agricultură și dezvoltare
rurală
Învăţământ cu frecvenţă
Nr. de credite: 120

C9

Încadrare program într-un
domeniu existent acreditat
Inginerie şi management în
agricultură și dezvoltare
rurală
Învăţământ cu frecvenţă
Nr. de credite: 120

C12

Încredere – Autorizare de
funcționare provizorie
Învățământ cu frecvență – 45
studenți/an
Nr. de credite:360
Încredere – Autorizare de
funcționare provizorie
Învățământ cu frecvență – 45
studenți/an
Nr. de credite:360
Încredere – Menținerea
acreditării
Învățământ cu frecvență – 30
studenți/an
Nr. de credite:180
Încadrare program într-un
domeniu existent acreditat
Calculatoare şi tehnologia
informaţiei
Învăţământ cu frecvenţă
Nr. de credite: 120

12.

Universitatea de
Ştiinţe Agronomice
şi Medicină
Veterinară din
Bucureşti

13.

Universitatea „Titu
Maiorescu“ din
Bucureşti

14.

Universitatea „Titu
Maiorescu“ din
Bucureşti

Medicină (în limba engleză) (licență)
Facultatea de Medicină
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
(licență)
Facultatea de Moaşe şi Asistenţă
Medicală

C12

15.

Universitatea de
Medicină şi
Farmacie din
Craiova

Universitatea
Politehnica din
Bucureşti

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme de programe financiare (în
limba engleză - Financial computing)
(Master)
Facultatea de Automatică şi
Calculatoare

C11/Depar
tament de
acreditare

Universitatea
„Valahia“ din
Târgovişte

Ştiinţe ale educaţiei - Management
educațional și dezvoltare curriculară
(Master)
Facultatea de Teologie Ortodoxă și
Științele Educației

C5/Depart
ament de
acreditare

Încadrare program într-un
domeniu existent acreditat
Ştiinţe ale educaţiei
Învăţământ cu frecvenţă
Nr. de credite: 120

C4

Încadrare program într-un
domeniu existent acreditat
Ştiinţe politice
Învăţământ cu frecvenţă
Nr. de credite: 120

Medicină dentară (în limba engleză)
(licență)
Facultatea de Medicină
C12

16.

17.

18.

Universitatea de
Vest din Timişoara

Ştiinţe politice - Studii de securitate
globală (Master)
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filozofie
şi Ştiinţe ale Comunicării

Contestații:
1. USAMV DIN BUCUREȘTI

În ședința Consiliului ARACIS din data de 30.05.2017, Comisia de Experți Permanenți de
Specialitate - Științe Inginerești 1 a propus Incredere – Menținerea acreditării programului
Măsurărori terestre și cadastru pentru o capacitate de școlarizare de 100 stud/an. Consiliul
ARACIS a avizat propunerea Comisiei. USAMV din București a contestat capacitatea de
școlarizare acordată solicitând menținerea capacității de școlarizare avute anterior, și anume
150 stud/an Comisia de soluționare a contestației, întrunită în data de 25.07.2017 acceptă/
contestația propunând o capacitate de școlarizare de 150 stud/an.
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2. UNIVERSITATEA SPIRU HARET DIN BUCUREȘTI

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.04.2017, Comisia de Experți Permanenți de
Specialitate - Științe Economice 1 a propus Incredere – Menținerea acreditării programului
Marketing pentru o capacitate de școlarizare de 180 stud/an. Consiliul ARACIS a avizat
propunerea Comisiei. Universitatea Spiru din București a contestat capacitatea de școlarizare
acordată solicitând menținerea capacității de școlarizare avute anterior, și anume 300 stud/an
Comisia de soluționare a contestației, întrunită în data de 25.07.2017 acceptă contestația
propunând o capacitate de școlarizare de 250 stud/an.

3. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ „DRĂGAN” DIN LUGOJ

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.04.2017, Comisia de Experți Permanenți de
Specialitate - Științe Juridice a propus acordarea calificativului Neîncredere pentru programul
DREPT. Consiliul ARACIS a avizat propunerea Comisiei.
Universitatea Europeană „DRĂGAN” din Lugoj a contestat decizia Consiliului ARACIS
Comisia de soluționare a contestației, întrunită în data de 19.07.2017 acceptă contestația
universității propunând acordarea calificativului ”încredere limitată” (menținerea calificativului
existent anterior evaluarii), capacitate de 50 de studenți școlarizați în primul an de studiu pentru
programul de studii universitare de licență DREPT.

4. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN
BUCUREȘTI
Consiliului ARACIS, în ședința din data de 27.04.2017, analizând propunerile formulate de către
Comisiile de Experți Permanenți de Specialitate: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și
sport (care a propus autorizarea) și Științe Economice 1 (care a propus neautorizarea, subliniind
că nu se justifică acest program de studii universitare de licență) a avizat acordarea calificativului
Neîncredere - Neautorizarea programului Management în sport.
Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București a contestat decizia
Consiliului ARACIS. Comisia de soluționare a contestației, întrunită în data de 13.07.2017
respinge contestația universității propunând menținerea calificativului „NEÎNCREDERE”
până la soluționarea aspectelor evidențiate.
5. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.04.2017, Comisia de Experți Permanenți de
Specialitate - Științe Medicale a propus acordarea calificativului Neîncredere- Neacreditare
pentru programul Medicină dentară. Consiliul ARACIS a avizat propunerea Comisiei.
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a contestat decizia Consiliului ARACIS Comisia
de soluționare a contestației, întrunită în data de 11.07.2017 acceptă contestația universității
propunând acordarea calificativului ”încredere limitată”- acreditare, cu vizită de evaluare după doi
ani, capacitate de 50 de studenți școlarizați în primul an de studiu pentru programul de studii
universitare de licență Medicină dentară
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EVALUĂRI INSTITUȚIONALE:
Universitatea Apollonia din Iași
Propunere Calificativ Departament Evaluare Externă: Grad de încredere limitat
Program de studii universitare de licență

Calificativ propus / Număr maxim de
studenți pentru primul an de studii

Asistență medicală generală (AP - IL)

Încredere
Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 40
stud/an
Încredere limitată – menținerea monitorizării
Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 25
stud/an

Jurnalism (ACR -IL)

Evaluări instituționale:
Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
Propunere Calificativ Departament Evaluare Externă: Grad de încredere ridicat
Program de studii universitare de licență

Calificativ propus / Număr maxim de
studenți pentru primul an de studii

Educație fizică și sportivă (lb franceză)

Încredere
Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 50
stud/an
Încredere
Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 150
stud/an

Sport și performanță motrică
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