Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ordin nr. 5224/2011
din 30/08/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 31/08/2011

privind aprobarea programelor de studii universitare de
masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Superior
Atenţie: Actul a fost amendat de către: Ordin nr. 4945/2012.
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au
suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost
republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici
un document oficial ele având numai un caracter informativ. Indaco Systems
nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea
acestor acte.
Aplicaţia Lege4 a fost actualizată până la data de: 02/08/2018.

În conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului,
în temeiul art. 138 şi 140 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, al art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările
ulterioare, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de masterat,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. - Programele de studii universitare de master la care se poate organiza admitere pentru anul universitar 2011-2012
sunt cuprinse în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
___________
*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul
pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2. - Organizarea studiilor pentru programele de studii universitare de master menţionate la art. 1 se poate face pentru
anul universitar 2011-2012.
Art. 3. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.630/2010 privind
aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 23 august 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Direcţia generală
economic, finanţe, resurse umane şi instituţiile de învăţământ superior menţionate în anexele nr. 1-3 vor pune în aplicare
prevederile prezentului ordin.
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu
Bucureşti, 30 august 2011.
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