2.4. Cerinţe normative pentru acreditarea programelor de studii
universitare de masterat
Pentru acreditarea unei instituţii organizatoare de studii universitare de masterat se
aplică domeniile, criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă prezentaţi în Partea a IVa, parag. 4.4., din Metodologia de evaluare externă a ARACIS. Acestea sunt particularizate în
raportul de autoevaluare pentru fiecare domeniu de specializare, iar în cadrul acestuia pentru
fiecare program (specializare) de masterat.
Conform Legii nr.250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
89/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995, la articolul 70 se prevede că
programele de masterat într-un domeniu se consideră acreditate, dacă cel puţin un program de
masterat din acel domeniu este acreditat. Termenul-limită până la care universităţile
organizatoare de studii universitare de masterat într-un domeniu trebuie să-şi acrediteze cel
puţin un program în acel domeniu este 1 octombrie 2011. După această dată pot fi organizate
studii de masterat doar în domeniile pentru care s-a acreditat în prealabil cel puţin un program
de masterat. Un program de studiu de masterat poate fi înfiinţat şi poate funcţiona doar dacă
universitatea dispune de cadre didactice titulare proprii, cu titlu de profesor sau conferenţiar,
pentru cel puţin jumătate din disciplinele aferente programului. Instituţiile de învăţământ
superior care nu respectă dispoziţiile prezentului articol îşi pierd dreptul de a organiza
programe de masterat în domeniile cu neconformităţi şi de a primi diplome de la Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
De asemenea, în evaluarea externă pentru acreditare se aplică prevederile H.G. nr. 404 /
2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, la care se adaugă şi
următoarele cerinţe:
2.4.1. În ceea ce priveşte cadrul juridic de organizare a programelor de studii
universitare de masterat :
 au dreptul să organizeze programe de studii de masterat numai instituţiile de învăţământ
superior acreditate în cadrul domeniilor de licenţă cu programe acreditate;
 misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se justifică prin elemente de
pertinenţă şi oportunitate în raport cu nomenclatorul naţional de calificări şi se raportează
la obiectivele de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi profesionale;
 misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se încadrează în profilul şi
specializarea unităţii de învăţământ organizatoare.
2.4.2. În ceea ce priveşte personalul didactic:
Pentru acreditarea unui program de studii de masterat, toate posturile didactice de predare
constituite conform normelor legale vor fi acoperite de cadre didactice titularizate în
învăţământul superior potrivit legii, având gradul de profesor universitar, conferenţiar
universitar sau lector/şef de lucrări, cu titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor
din postul ocupat, din care cel puţin 80% să fie angajaţi cu norme de bază. Totodată, în
conformitate cu prevederile Legii nr.250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 89/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995, un program
de studiu de masterat poate fi înfiinţat şi poate funcţiona doar dacă universitatea dispune
de cadre didactice titulare proprii, cu titlu de profesor sau conferenţiar, pentru cel puţin
jumătate din disciplinele aferente programului. O prioritate în acoperirea posturilor va fi
acordată conducătorilor de doctorat ce activează în domeniul programului sau în domenii

înrudite. Restul activităţilor didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte etc. pot
fi acoperite şi de alte cadre didactice titularizate în învăţământul superior cu titlul ştiinţific
de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă, angajate
cu norma de bază în instituţia respectivă. Fac excepţie programele realizate prin cooperare
internaţională, la care participă personal de specialitate de la universităţi din străinătate.
Pentru aceste programe, universităţile vor prezenta acordurile de cooperare bilaterală ce
stau la baza programului, precum şi contractele de cooperare ale personalului din
străinătate (cadre didactice şi/sau cercetători).
2.4.3. În ceea ce priveşte conţinutul procesului de învăţământ:
 definirea şi delimitarea precisă a competenţelor de specialitate, pe domenii
corespunzătoare studiilor universitare de masterat;
 compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor;
 compatibilitatea cu planurile şi programele de studii similare din state ale Uniunii
Europene şi din alte state ale lumii, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de
studii ECTS.
2.4.4. În privinţa studenţilor:
Recrutarea studenţilor se face prin proceduri de admitere proprii; înscrierea la concursul
de admitere se face numai pe baza diplomei prin care se finalizează ciclul I - studii
universitare de licenţă.












2.4.5. În ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică:
Instituţia de învăţământ superior dispune de laboratoare proprii de cercetare în domeniul
programului de studii universitare de masterat pentru care se solicită acreditarea. Dotarea
laboratoarelor corespunde exigenţelor temelor abordate. Echipamentele existente permit
realizarea unor cercetări de anvergură pe plan naţional şi internaţional.
Programul de studii universitare de masterat supus evaluării dispune de plan de cercetare
ştiinţifică propriu, inclus în planul strategic al facultăţii şi, respectiv, în cel al instituţiei de
care aparţine, atestat prin documente aflate la catedre, la departamente, la facultate.
Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria ştiinţifică a domeniului de studii de
masterat.
Personalul didactic şi de cercetare propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică,
valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate sau edituri din ţară recunoscute de
CNCSIS sau din străinătate, comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni, simpozioane,
seminarii etc. organizate în instituţie, în ţară şi/sau în străinătate, contracte, expertiză,
consultanţă etc., pe bază de contracte sau convenţii încheiate cu parteneri din ţară şi/sau
din străinătate, cu evaluare atestată de către comisii de specialitate etc. Rezultatele
cercetării ştiinţifice efectuate în cadrul laboratoarelor de cercetare proprii structurii de
învăţământ supuse evaluării sunt valorificate prin lucrări ştiinţifice publicate, brevete etc.
Facultatea organizează periodic cu cadrele didactice, cercetătorii şi absolvenţii sesiuni
ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, iar comunicările sunt publicate în
buletine ştiinţifice cotate ISBN, ISSN sau în reviste dedicate activităţii organizate.
Facultatea dispune de un centru de cercetare ştiinţifică instituţionalizat.
Personalul didactic şi de cercetare este implicat în granturi de cercetare naţionale şi
internaţionale.
2.4.6. În ceea ce priveşte baza materială:
Instituţia de învăţământ superior trebuie să facă dovada că dispune de laboratoare proprii,
cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele.



Instituţia de învăţământ superior trebuie să facă dovada că dispune de bibliotecă dotată cu
sală de lectură şi fond de carte propriu, corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile
de învăţământ. Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română şi străină
trebuie să existe într-un număr de exemplare suficient pentru a acoperi integral
disciplinele din planurile de învăţământ, din care cel puţin 50% să reprezinte titluri de
carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul supus evaluării, apărute în ultimii 10 ani
în edituri recunoscute, precum şi abonamente la principalele reviste străine de specialitate
Bibliotecile instituţiei de învăţământ trebuie să asigure un număr suficient de abonamente
la publicaţii şi periodice româneşti şi străine, corespunzător misiunii asumate. Se va
evidenţia existenţa colecţiilor de specialitate şi anul iniţierii colecţiei.
2.4.7. În ceea ce priveşte cadrul juridic de funcţionare a programelor de studii
universitare de masterat :





Un program de studii de masterat poate funcţiona doar dacă universitatea dispune de
cadre didactice titulare proprii, cu titlu de profesor sau conferenţiar, pentru cel puţin
jumătate din disciplinele aferente programului.
Instituţiile de învăţământ superior care nu respectă prevederile legale privind
acreditarea şi funcţionarea programelor de studii de masterat într-un domeniu şi pe
cele referitoare la cadrele didactice titulare proprii cu titlu de profesor sau conferenţiar
îşi pierd dreptul de a organiza programe de masterat în domeniile cu neconformităţi şi
de a primi diplome de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Funcţionarea concomitentă, în decursul aceluiaşi an universitar, a mai multor
programe de studii de masterat este condiţionată de respectarea prevederilor legale
pentru toate programele din domeniu, indiferent de modul în care au fost înfiinţate,
respectiv prin acreditarea de către ministerul de resort la propunerea ARACIS sau
organizate prin decizii ale senatului universitar; pentru a se evalua modul în care sunt
respectate prevederile legale privind acoperirea domeniului cu cadre didactice titulare
proprii instituţiile de învăţământ superior trebuie să pună la dispoziţia ARACIS toate
datele referitoare la acest aspect (inclusiv statele de funcţiuni şi listele cadrelor
didactice pentru toate programele de masterat din domeniu, corelate cu ANEXA I).

În vederea acreditării unui program de studii de masterat sau evaluării conformităţii unui
domeniu toate cerinţele solicitate prin prezenta metodologie trebuie să fie confirmate prin
documente justificative întocmite de instituţia de învăţământ superior care solicită acreditarea.

Pentru anul universitar 2009-2010, precum şi pentru anii universitari următori se va organiza
admitere numai la acele programe de studii de masterat care au fost acreditate şi care
funcţionează în instituţii organizatoare de studii universitare de masterat (IOSUM) acreditate
în acest sens. Termenul-limită până la care universităţile organizatoare de studii universitare
de masterat într-un domeniu trebuie să-şi acrediteze cel puţin un program în acel domeniu
este 1 octombrie 2011.

