
EVALUAREA INTERNA A PROGRAMELOR DE STUDII 

UNIVERSITARE DE MASTERAT ÎN VEDEREA 

ACREDITĂRII 

(Elaborat în baza METODOLOGIEI ARACIS) 

Introducere  
Studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un 

domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea 

capacităţilor de cercetare ştiinţifică.  

În conformitate cu prevederile legale, studiile de masterat reprezintă ciclul II al studiilor 

universitare şi constituie o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.  

Cunoştinţele generale, cunoştinţele de specialitate, competenţele generale, abilităţile cognitive, 

competenţele de specialitate, prevăzute de lege, stabilite prin reglementări proprii fiecărui 

domeniu, prin regulamentele de studii masterale şi programele analitice elaborate de fiecare 

instituţie de învăţământ superior care are dreptul legal de a organiza studii universitare de 

masterat, în concordanţă cu standardele elaborate în acest scop.  

Studiile universitare de masterat se organizează în următoarele domenii fundamentale:  

- ştiinţe exacte,  

- ştiinţe ale naturii,  

- ştiinţe umaniste,  

- ştiinţe juridice,  

- ştiinţe sociale şi politice,  

- ştiinţe economice,  

- arhitectură şi urbanism,  

- ştiinţe agricole şi silvice,  

- ştiinţe medicale,  

- ştiinţe inginereşti,  

- arte. 

Fiecărui domeniu îi pot corespunde mai multe specializări sau programe de masterat.  

Totodată pot fi organizate programe disciplinare sau interdisciplinare de masterat. Orientarea 

programelor de master poate fi: 

- de cercetare, în sensul aprofundării unui domeniu ştiinţific disciplinar,  

- de complementaritate, în sensul aprofundării interdisciplinare sau transdisciplinare a 

unui domeniu de studiu, sau  

- de profesionalizare, în sensul dobândirii de competenţe profesionale într-un domeniu 

specializat.  

 

2.  Obiective specifice ale acreditării programelor de studii 

universitare de masterat 
Evaluarea academică a unui program de studiu de masterat se axează în principal pe următoarele 

aspecte :  

ramul de studiu de masterat respectă criteriile, standardele şi indicatorii de 

performanţă stabiliţi în Metodologia ARACIS şi în Standardele specifice ale comisiilor de 

specialitate.  

aprofundarea în domeniul studiilor de 

licenţă sau într-un domeniu apropiat sau obţinerea de competenţe complementare în alte 

domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.  

mpetenţele generale, 

abilităţile cognitive, competenţele de specialitate, prevăzute de lege, se regăsesc prin 

reglementări proprii fiecărui domeniu în regulamentele de studii masterale şi programele 

analitice, elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior.  



nomenclatorul stabilit prin O.M.Ed.C., la 

propunerea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior.  

numărului de credite de studiu transferabile specificat prin prevederile legale, 

cuprins, de regulă, între 90 şi 120; prin excepţie, pentru domeniile în care ciclul I de studii 

universitare corespunde unui număr de minimum 240 de credite ECTS, numărul de credite de 

studiu transferabile pentru programul de masterat propus poate fi de minimum 60.  

Respectarea prevederilor regulamentare referitoare la parcurgerea unui modul de 

pregătire psihopedagogic pentru viitorii absolvenţi care doresc să lucreze în învăţământul 
primar şi gimnazial, respectiv învăţământul liceal sau universitar.  

masterat în limba română, într-una din limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de 
circulaţie internaţională.  

ilor regulamentare referitoare la încadrarea cu personal didactic a 

programului de studii de masterat.  

Planului de 

învăţământ al programului de studii de masterat. Planul de învăţământ trebuie să cuprindă atât 

discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii universitare de masterat, cât şi 

module de pregătire complementară necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii 

universitare de masterat pe piaţa muncii. Programul de pregătire al masterandului trebuie să 

conţină şi o componentă de cercetare ştiinţifică sau creaţie vocaţională, în concordanţă cu 
specificul domeniului de studii.  

a concursului de admitere la 
studii universitare de masterat.  

disertaţie. Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să 

conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de 

validare ştiinţifică a acestora.  

 

3. Etape metodologice privind acreditarea programelor de studii 

universitare de masterat 
- Studiile universitare de masterat se pot organiza numai de către instituţiile de 

învăţământ superior acreditate, în cadrul facultăţilor sau departamentelor stabilite prin 

Hotărâre a Guvernului.  

- Pentru a organiza studii universitare de ciclul II (masterat), instituţiile de învăţământ 

superior menţionate trebuie să obţină aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin Ordin 

al ministrului, la propunerea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 

Superior, pe baza evaluării periodice a capacităţii instituţionale de a oferi un mediu integrat de 

învăţare şi cercetare, la nivel naţional sau internaţional.  

Acreditare a unui program de studii de masterat implică parcurgerea următoarelor etape 

succesive de lucru:  

a de învăţământ superior va transmite către ARACIS DOSARELE DE 

AUTOEVALUARE în vederea acreditării pentru toate programele din domeniul respectiv;  

Departamentul de acreditare al ARACIS de către furnizorul de educaţie, Consiliul ARACIS 

hotărăşte declanşarea procedurii de evaluare externă a programului de studii universitare de 
masterat;  

RAPORTUL DE EVALUARE INTERNĂ 

elaborat conform Metodologiei;  



 

 acte că s-a achitat taxa prevăzută de lege pentru activitatea de acreditare;  

membrii grupului (comisiei) de evaluare şi numeşte un coordonator al misiunii de evaluare, care 
face parte din Comisia de experţi permanenţi de specialitate;  

RAPORTUL DE EVALUARE INTERNĂ şi verifică prin vizită la 

instituţia solicitantă îndeplinirea standardelor referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute în 

Metodologie. Rezultatele verificărilor sunt consemnate de membrii comisiei în “Fişa vizitei în 

vederea acreditării”, care este semnată de toţi membrii comisiei. “Fişa vizitei în vederea 

acreditării” se discută şi se aprobă în Comisia de experţi permanenţi de specialitate, pe domenii. 

În baza “Fişei vizitei în vederea acreditării”, membrii Comisiei de experţi permanenţi de 

specialitate elaborează “Raportul de evaluare în vederea acreditării”, în care propun, sub 

semnătură, acreditarea programului de studii sau, după caz, neacreditarea acestuia;  

Departamentul 

de acreditare al ARACIS, care validează raportul experţilor prin verificarea respectării 
metodologiei de evaluare şi îl propune spre dezbatere şi aprobare Consiliului ARACIS;  

Consiliului”, pe care îl înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu propunerea de 

acreditare sau, după caz, de neacreditare a programului de studii universitare de masterat. 

Propunerea de acreditare sau, după caz, neacreditare a programului de studii universitare de 

masterat solicitat se validează în urma supunerii votului membrilor Consiliului, care trebuie să 

fie de acord cu propunerea respectivă în proporţie de jumătate plus unu din numărul total de 

membri ai Consiliului, respectiv 8 voturi “pentru”. Acest raport trebuie să poarte semnătura 

împuternicitului Consiliului ARACIS pentru domeniul fundamental de ştiinţă respectiv, precum 
şi pe cele ale membrilor biroului;  

masterat într-unul sau mai multe domenii se numeşte Instituţie organizatoare de Studii 
Universitare de Masterat (IOSUM) ;  

de Hotărâre de Guvern pe care îl înaintează Guvernului, în vederea emiterii Hotărârii de Guvern 

pentru acreditarea programului de studii universitare de masterat respectiv.  

 

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 particularizate în raportul de 

autoevaluare pentru fiecare domeniu de specializare, iar în cadrul acestuia pentru fiecare 

program (specializare) 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, pentru acreditare se vor îndeplinii următoarele cerinţe:  

a)  În ceea ce priveşte cadrul juridic de organizare a programelor de studii universitare 

de masterat :  

superior acreditate în cadrul domeniilor de licenţă cu programe acreditate;  

 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;  



de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se încadrează în profilul şi 

specializarea unităţii de învăţământ organizatoare.  

 

b) 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, 

- cel puţin 80% dintre cadrele didactice trebuie să fie angajaţi cu norme de bază.  

- 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, 

- conducătorii de doctorat ce activează în domeniul programului sau în domenii înrudite 

reprezinta puncte forte ale programului, 

- activităţilor didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte etc. pot fi acoperite cu 

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).  

c) În ceea ce priveşte conţinutul procesului de învăţământ:  

să a competenţelor de specialitate, pe domenii corespunzătoare 
studiilor universitare de masterat;  

 

din alte state ale lumii, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS.  

 

d) 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.  

e)  În ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică:  

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.  

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.  

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.  

ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, iar comunicările sunt publicate în buletine 
ştiinţifice cotate ISBN, ISSN sau în reviste dedicate activităţii organizate.  



 

internaţionale.  

 

f)  În ceea ce priveşte baza materială:  

dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele.  

 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.  

 

g) În ceea ce priveşte cadrul juridic de funcţionare a programelor de studii universitare 

de masterat :  

didactice titulare proprii, cu titlu de profesor sau conferenţiar, pentru cel puţin jumătate din 

disciplinele aferente programului.  

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.  

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 toate cerinţele solicitate prin prezenta 

metodologie trebuie să fie confirmate prin documente justificative întocmite de instituţia de 

învăţământ superior care solicită acreditarea. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Criterii, standarde şi indicatori de performanţă de evaluare 

pentru obţinerea acreditarii unui program de studii universitare 

de masterat 

 
STANDARD INDICATORI DE PERFORMANŢĂ OBSERVAŢII 

A.1 Structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

S.A.1.1. Misiune, obiective 

şi integritate academică  
Instituţia formulează propria 

misiune şi stabileşte 

obiectivele pe care le 

urmăreşte în concordanţă cu 

un set de valori de referinţă. 

Instituţia poate dovedi că 

respectă şi apără libertatea 

academică a personalului şi 

studenţilor şi funcţionează în 

condiţii de autonomie 

universitară şi de 

responsabilitate şi 

răspundere publică pentru 

educaţia oferită şi resursele 

utilizate în acest scop.  

I.P.A.1.1.1. Misiune şi obiective  
Min:Instituţia este înfiinţată şi funcţionează 

conform legii. Instituţia are o Cartă Universitară 

ale cărei prevederi sunt concordante cu legislaţia 

naţională şi cu principiile Spaţiului European al 

Învăţământului Superior şi sunt cunoscute de 

membrii comunităţii universitare. Misiunea şi 

obiectivele asumate de instituţie o 

individualizează în sistemul naţional de 

învăţământ superior prin claritate, distincţie şi 

specificitate.  

I.P.A.1.1.2. Integritate academică  
Min: Instituţia are un cod al eticii şi integrităţii 

academice prin care apără valorile libertăţii 

academice, autonomiei universitare şi integrităţii 

etice şi dispune de practici şi mecanisme clare 

pentru aplicarea codului.  

I.P.A.1.1.3. Răspundere şi responsabilitate 

publică  
Min: Instituţia dispune de practici de auditare 

internă cu privire la principalele domenii ale 

activităţii universitare pentru a se asigura că 

angajamentele pe care şi le-a asumat sunt 

respectate riguros, în condiţii de transparenţa 

publică.  

Se aplică la 

nivelul 

departamentului 

care corespunde 

cel mai bine cu 

profilul 

programului de 

studii evaluat.  

 

S.A.1.2. Conducere şi 

administraţie  
Instituţia are un sistem de 

conducere universitară 

coerent, integrat şi 

transparent şi care se 

bazează pe o administraţie 

eficace şi eficientă, adaptată 

misiunii şi obiectivelor 

asumate.  

I.P.A.1.2.1. Sistemul de conducere  
Min: Instituţia are un sistem de conducere şi un 

regulament de funcţionare internă care respectă 

reglementările legale în vigoare. Mecanismul de 

alegere a reprezentanţilor studenţilor în consilii, 

senate şi alte structuri este clar descris în Carta 

Universitară şi în regulamentele  

interne. Acesta este democratic şi transparent, 

nediscriminatoriu şi nu limitează dreptul 

studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi.  

I.P.A.1.2.2. Management strategic  
Min: Instituţia are un plan strategic cu un orizont 

de cel puţin patru ani şi planuri operaţionale 

anuale care sunt cunoscute de membrii 

comunităţii universitare şi sunt aplicate conform 

unor practici şi mecanisme de urmărire riguroasă.  

I.P.A.1.2.3. Administraţie eficace  
Min: Universitatea dispune de o administraţie 

care respectă reglementările legale în vigoare, este 

eficace în privinţa organizării, numărului şi 

Se urmăreşte cu 

precădere de 

Comisia de 

acreditare 

instituţională  

 



calificării personalului şi funcţionează riguros 

prin serviciile oferite comunităţii universitare.  
A.2 - Baza materială 
S.A.2.1. Patrimoniu, 

dotare, resurse financiare 

alocate  
Universitatea dispune de 

acel patrimoniu care 

contribuie în mod eficace la 

realizarea misiunii şi 

obiectivelor fixate.  

I.P.A.2.1.1. Spaţii de învăţământ, cercetare şi 

pentru alte activităţi  
Min: Respectând diferenţele dintre formele de 

învăţământ, pentru obiectivele activităţilor de 

cercetare, universitatea asigură spaţii de 

învăţământ şi cercetare care corespund 

specificului său, săli de predare, laboratoare 

didactice şi centre de cercetare, în concordanţă cu 

normele tehnice,  
de siguranţă în vigoare. Calitatea acestora este 

evaluată în funcţie de suprafaţă, volum, starea 

tehnică, numărul total de studenţi, numărul de 

personal didactic şi de cercetare, diferenţiate pe 

domenii, programe de studii şi instituţional prin 

raportare la normele menţionate. Indicatorul se 

referă şi la spaţiul de căminizare şi la alte spaţii 

oferite studenţilor pentru activităţi sociale, 

culturale sau sportive.  

I.P.A.2.1.2. Dotare  
Min: Sălile de predare/ seminarizare dispun de 

echipamente tehnice de învăţare, predare şi 

comunicare care facilitează activitatea cadrului 

didactic şi receptivitatea fiecărui student; 

laboratoarele de cercetare dispun de echipamente 

şi mijloace de funcţionare corespunzătoare 

exigenţelor minime.  

I.P.A.2.1.3. Resurse financiare  
Min: Instituţia demonstrează că dispune de surse 

de finanţare şi de resurse financiare suficiente, pe 

termen scurt (anual) şi în perspectivă (pentru 

minimum trei/patru ani succesivi), pe care le 

alocă pentru a realiza în mod adecvat misiunea şi 

obiectivele pe care şi le-a fixat. Instituţia dispune 

de un buget anual realist şi de un buget pe 

trei/patru ani, precum şi de politici financiare pe 

termen scurt şi mediu, cu referire la 

sustenabilitatea financiară.  

I.P.A.2.1.4. Sistemul de acordare a burselor şi 

altor forme de sprijin material pentru studenţi  
Min: Instituţia are un Regulament de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material pentru 

studenţi, pe care îl aplică în mod consecvent. 

Bursele sunt acordate din alocaţii de la bugetul de 

stat şi din resurse proprii.  

Se urmăreşte cu 

precădere de 

Comisia de 

acreditare 

instituţională  

 

B.1. Conţinutul programelor de studiu 
S.B.1.1. Admiterea 

studenţilor  
Instituţia formulează propria 

politică de recrutare şi 

admitere a studenţilor şi o 

I.P.B.1.1.1. Principii ale politicii de admitere la 

programele de studiu oferite de instituţie  
Min: Instituţia aplică o politică transparentă a 

recrutării şi admiterii studenţilor, anunţată public 

cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare. 

 



aplică în mod transparent şi 

riguros, respectând 

principiul egalităţii şanselor 

tuturor candidaţilor, fără nici 

o discriminare.  

Marketingul universitar promovează informaţii 

reale şi corecte, indicând posibilităţi de verificare 

şi confirmare. Admiterea se bazează exclusiv pe 

competenţele academice ale candidatului şi nu 

aplică nici un fel de criterii discriminatorii.  

I.P.B.1.1.2. Practici de admitere  
Min: Admiterea într-un ciclu de studii 

universitare de masterat se face numai pe baza 

diplomei ce finalizeaza ciclul I de studii 

universitare, ţinând cont de ordinea ierarhică a 

mediilor de absolvire.  
S.B.1.2. Structura şi 

prezentarea programelor 

de studiu  
Programele de studiu sunt 

detaliat formulate în funcţie 

de rezultatele aşteptate prin 

învăţare şi care corespund 

unei calificări universitare.  

I.P.B.1.2.1. Structura programelor de studiu  
Min: Fiecare program de studiu/specializare din 

cadrul universităţii se bazează pe corespondenţa 

dintre rezultatele în învăţare, respectiv cercetare si 

calificarea universitara de master,. Un program de 

studiu este prezentat sub forma unui pachet de 

documente care include: obiectivele generale şi 

specifice ale programului; planul de învăţământ 

cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite 

de studiu ECTS şi cu disciplinele ordonate 

succesiv în timpul de şcolarizare; programele 

tematice sau fişele disciplinelor incluse în planul 

de învăţământ, respectiv rezultatele în învăţare  
exprimate în forma competenţelor cognitive, 

tehnice sau profesionale şi afectiv-valorice care 

sunt realizate de o disciplină; modul de examinare 

şi evaluare la fiecare disciplină, ţinând cont de 

rezultatele planificate; modul de organizare şi 

conţinuturile examenului de finalizare a studiilor, 

ca examen sumativ care certifică asimilarea 

competenţelor cognitive şi profesionale care 

corespund calificării universitare.  

I.P.B.1.2.2. Diferenţiere în realizarea 

programelor de studiu  
Min: Programele de studiu sunt unitare ca 

structură, indiferent de forma de învăţământ (la zi, 

la seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă), dar se 

diferenţiază în realizare în funcţie de mijloacele 

utilizate în forma de învăţământ. Pentru 

învăţământul cu frecvenţă redusă şi pentru cel la 

distanţă indicatorul se diferenţiază în mod 

corespunzător.  

I.P.B.1.2.3. Relevanţa programelor de studiu  
Min: Relevanţa cognitivă şi profesională a 

programelor de studiu este definită în funcţie de 

ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din 

domeniu şi de cerinţele pieţei muncii şi ale 

calificărilor. Instituţia dispune de mecanisme 

pentru analiza colegială anuală a activităţii 

cunoaşterii transmise şi asimilate de studenţi şi 

pentru analiza schimbărilor care se produc în 

profilurile calificărilor şi în impactul acestora 

asupra organizării programului de studiu.  

 



B.2. Rezultatele învăţării 
S.B.2.1. Valorificarea 

calificării universitare 

obţinute  
Cunoştinţele, competenţele 

şi abilităţile dobândite sunt 

suficiente pentru a permite 

absolvenţilor să se angajeze 

pe piaţa muncii, să dezvolte 

o afacere proprie, să 

continue studiile 

universitare în ciclul 

următor şi să înveţe 

permanent.  

I.P.B.2.1.1. Valorificarea prin capacitatea de a 

se angaja pe piaţa muncii  
Min: Cel puţin 50% dintre absolvenţi sunt 

angajaţi în termen de doi ani de la data absolvirii 

la nivelul calificării universitare.  

I.P.B.2.1.2. Valorificarea calificării prin 

continuarea studiilor universitare  
Min: Cel puţin 20%* dintre absolvenţii ultimelor 

două promoţii ale studiilor universitare de 

masterat sunt implicați in cercetare științifica sau 

continua studiile universitare in programe de 

doctorat.  

I.P.B.2.1.3. Nivelul de satisfacţie al studenţilor 

în raport cu dezvoltarea profesională şi 

personală asigurată de universitate.  
Min: Mai mult de 50% dintre studenţi apreciază 

pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de 

către universitate şi propriul lor traseu de învăţare.  

I.P.B.2.1.4. Centrarea pe student a metodelor de 

învăţare  
Min: Principala responsabilitate a cadrului 

didactic este proiectarea metodelor şi a mediilor 

de învăţare centrate pe student, cu mai puţin 

accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a 

transmite doar informaţii. Relaţia dintre student şi 

profesor este una de parteneriat, în care fiecare îşi 

asuma responsabilitatea atingerii rezultatelor 

învăţării. Rezultatele învăţării sunt explicate si 

discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei 

acestora pentru dezvoltarea lor. Cadrele didactice 

folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, 

pagina  
personală de web pentru tematică, bibliografie, 

resurse în format electronic şi dialog cu studenţii), 

şi materiale auxiliare, de la tablă la flipchart şi 

videoproiector.  

I.P.B.2.1.5. Orientarea în carieră a studenţilor  
Min: Profesorii au ore de permanenţă la dispoziţia 

studenţilor şi personalizează îndrumarea la 

cererea studentului. Există îndrumători sau tutori 

de an sau alte forme de asociere între un profesor 

şi un grup de studenţi.  

 

B.3 Activitatea de cercetare ştiinţifică 
S.B.3.1. Programe de 

cercetare  
Instituţia are o strategie pe 

termen lung şi programe pe 

termen mediu şi scurt care 

se referă la obiectivele, 

proiectele şi rezultatele 

aşteptate ale cercetării, 

precum şi la resursele de 

realizare. Există un ethos şi 

I.P.B.3.1.1.Programarea cercetării  
Min: Strategia pe termen lung şi programele pe 

termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt 

adoptate de Senat şi Consiliile facultăţilor, odată 

cu specificarea practicilor de obţinere şi de 

alocare ale resurselor de realizare şi a 

modalităţilor de valorificare. Interesele de 

cercetare sunt predominant instituţionale.  

I.P.B.3.1.2. Realizarea cercetării  
Min: Cercetarea dispune de resurse financiare, 

 



o cultură a cercetării şi 

preocupări pentru 

valorificarea rezultatelor 

cercetării.  

logistice şi umane suficiente pentru a realiza 

obiectivele propuse.  

I.P.B.3.1.3. Valorificarea cercetării  
Min: Cercetarea este valorificată prin: publicaţii 

pentru scopuri didactice, publicaţii ştiinţifice, 

transfer tehnologic prin centre de consultanţă, 

parcuri ştiinţifice sau alte structuri de valorificare, 

realizarea unor produse noi etc. Fiecare cadru 

didactic şi cercetător are anual cel puţin o 

publicaţie sau o realizare didactică sau ştiinţifică.  
Instituţia participă prin mass-media în 

diseminarea rezultatelor cercetării.*  

* In domenii cum sunt Ştiinţele agricole, Ştiinţele 

tehnice, etc. în care rezultatele cercetării sunt 

valorificate şi prin proiecte pe baza cărora se 

dezvoltă noi produse, se execută lucrări de 

dezvoltare a infrastructurii sau pentru protecţia 

mediului, se vor lua în considerare şi aceste 

rezultate.  
C. Managementul calităţii 

C.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 
S.C.1.1. Structuri şi 

politici pentru asigurarea 

calităţii  
Structurile, politicile şi 

strategiile creează cadrul 

instituţional pentru 

dezvoltarea şi monitorizarea 

efectivă a calităţii, pentru 

consacrarea unei culturi a 

calităţii şi pentru 

îmbunătăţirea continuă a 

standardelor de calitate.  

I.P.C.1.1.1. Organizarea sistemului de asigurare 

a calităţii  
Min: În instituţie există o comisie centrală şi 

comisii pe programe de studii care lucrează în 

mod integrat.  

I.P.C.1.1.2. Politici şi strategii pentru asigurarea 

calităţii  
Min: Există un program de politici ale 

universităţii centrate pe calitate şi sunt precizate 

mijloacele de realizare.  

 

C.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi 

activităţilor desfăşurate 
S.C.2.1. Aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea 

periodică a programelor 

de studiu şi diplomelor ce 

corespund calificărilor.  
În universitate există un 

regulament privitor la 

iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea 

periodică a fiecărui program 

de studiu şi a diplomelor 

emise, iar acesta este aplicat 

în mod riguros şi 

consecvent.  

 

I.P.C.2.1.1. Existenţa şi aplicarea 

regulamentului privitor la iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studiu  
Min: Regulamentul există şi se aplică.  

I.P.C.2.1.2. Corespondenţa dintre diplome şi 

calificări  
Min: Programele de studiu şi diplomele sunt 

elaborate şi emise în funcţie de cerinţele calificării 

universitare.  

 

 

C.3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 
S.C.3.1. Evaluarea 

studenţilor  

.P.C.3.1.1. Universitatea are un regulament 

privind examinarea şi notarea studenţilor care 
 



Examinarea şi notarea 

studenţilor se fac pe bază de 

criterii, regulamente şi 

tehnici care sunt riguros şi 

consecvent aplicate.  

este aplicat în mod riguros şi consecvent  
Min: Există un astfel de regulament precum şi 

proceduri specifice de cunoaştere şi aplicare 

consecventă de către titularii de cursuri şi 

studenţi. La examinare participă, pe lângă titularul 

cursului, cel puţin încă un alt cadru didactic de 

specialitate.  

I.P.C.3.1.2. Integrarea examinării în proiectarea 

predării şi învăţării, pe cursuri şi programe de 

studiu  
Min: Fiecare curs este astfel proiectat încât să 

îmbine predarea, învăţarea şi examinarea. 

Procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor 

sunt centrate pe rezultatele învăţării şi anunţate 

studenţilor din timp şi în detaliu.  
C.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 
S.C.4.1. Calitatea 

personalului didactic şi de 

cercetare  
Universităţile trebuie să 

dispună de acel personal 

didactic care, ca număr şi ca 

bază de funcţionare, trebuie 

să fie adecvat numărului 

total al studenţilor, în funcţie 

de domeniu, iar în privinţa 

calificărilor trebuie să 

corespundă specificului 

programelor de studiu şi  
obiectivelor de calitate pe 

care şi le-au fixat.  

 

I.P.C.4.1.1. Raportul dintre numărul de cadre 

didactice şi studenţi  
Min: În funcţie de specificul programului de 

studiu, universitatea stabileşte acel raport, pe care 

îl consideră ca optim pentru obiectivele şi nivelul 

propriu al calităţii academice, între numărul de 

cadre didactice titulare cu norma de bază în 

universitate şi numărul total de studenţi 

înmatriculaţi. În evaluarea calităţii se consideră că 

un cadru didactic are norma de bază într-o singură 

universitate.  

I.P.C.4.1.2. Evaluarea colegială  
Min.: Evaluarea colegială este organizată 

periodic, fiind bazată pe criterii generale şi pe 

preferinţe colegiale.  

I.P.C.4.1.3. Evaluarea personalului didactic de 

către studenţi  
Min.: Există un formular de evaluare de către 

studenţi a tuturor cadrelor didactice, aprobat de 

Senat, care se aplică opţional după fiecare ciclu 

semestrial de instruire şi ale cărui rezultate sunt 

confidenţiale, fiind accesibil doar decanului, 

rectorului şi persoanei evaluate.  

I.P.C.4.1.4. Evaluarea de către managementul 

universităţii  
Min: Cadrul didactic se autoevaluează şi este 

evaluat anual de către şeful de catedră.  

 

C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 
S.C.5.1. Resurse de 

învăţare şi servicii 

studenţeşti  
Resursele şi serviciile oferite 

studenţilor sunt suficiente, 

adecvate şi relevante pentru 

facilitarea învăţării şi pentru 

asigurarea unei vieţi 

studenţeşti de calitate.  

I.P.C.5.1.1. Disponibilitatea resurselor de 

învăţare  
Min: Universitatea asigură resurse de învăţare 

(manuale, tratate, referinţe bibliografice, 

crestomaţii, antologii etc.) pentru fiecare program 

de studiu în biblioteci, centre de resurse etc., în 

format clasic sau electronic şi gratuit. Biblioteca 

universităţii trebuie să dispună, pe lângă accesul 

electronic, de un număr corespunzător de volume 

 



din ţară şi străinătate şi de abonamente la 

principalele reviste de specialitate din ţară şi 

străinătate pentru fiecare disciplină care defineşte 

un program de studiu. Fiecare bibliotecă are un 

program şi resurse de procurare a cărţilor şi 

revistelor. 

I.P.C.5.1.2. Predarea ca sursă a învăţării 

Min: Fiecare cadru didactic dispune de strategii 

actualizate de predare pentru fiecare curs, 

conforme cu programul de studiu, caracteristicile 

studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de 

calitate predefinite. 

I.P.C.5.1.3. Programe de stimulare şi recuperare 

Min: Universitatea dispune de programe de 

stimulare a studenţilor cu performanţe înalte în 

învăţare şi de recuperare a celor cu dificultăţi în 

învăţare. 

I.P.C.5.1.4. Servicii studenţeşti 

Min: Universitatea dispune de un număr minim de 

servicii sociale, culturale şi sportive pentru 

studenţi cum sunt: spaţii de cazare pentru cel 

puţin 10% din studenţi, bază sportivă, diferite 

servicii de consiliere, care au o administraţie 

eficientă. 
C.6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii 
S.C.6.1. Sisteme de 

informaţii  
Universităţile colectează, 

prelucrează şi analizează 

date şi informaţii privind 

starea calităţii educaţiei şi a 

vieţii studenţilor în spaţiul 

universit  

IP.C.6.1.1. Baze de date şi informaţii  
Min: Instituţia are un sistem informatic care 

facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza 

datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea 

şi asigurarea instituţională a calităţii.  

Se urmăreşte cu 

precădere de 

Comisia de 

acreditare 

instituţională  

 

C.7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, 

certificatele, diplomele şi calificările oferite 
S.C.7.1. Informaţie publică  
Transparenţa publică a 

datelor şi informaţiilor, în 

formă tipărită şi în formă 

electronică, despre toate 

calificările şi programele de 

studiu, actualitatea, 

corectitudinea şi validitatea 

acestor informaţii, trebuie 

demonstrate permanent.  

 

I.P.C.7.1.1. Oferta de informaţii publice  
Min: Universitatea şi toate facultăţile ei trebuie să 

ofere informaţii şi date, cantitative şi/sau 

calitative, actuale şi corecte, despre calificările, 

programele de studiu, diplomele, personalul 

didactic şi de cercetare, facilităţile oferite 

studenţilor şi despre orice aspecte de interes 

pentru public, în general, şi pentru studenţi, în 

special.  

 

 

C.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 
S.C.8.1. Structura 

instituţională de asigurare 

a calităţii educaţiei este 

conformă prevederilor 

legale şi îşi desfăşoară 

activitatea permanent  

IP.C.8.1.1. Comisia coordonează aplicarea 

procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii  
Min: Procedurile şi activităţile de evaluare privind 

calitatea educaţiei au fost elaborate şi aprobate de 

Senatul universitar. Comisia elaborează raportul 

 



Comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii a fost 

înfiinţată, are structura şi 

desfăşoară activităţile 

prevăzute prin 

reglementările în vigoare.  

anual de evaluare internă şi îl face public prin 

afişare sau publicare, inclusiv în format 

electronic, şi formulează propuneri de 

îmbunătăţire a calităţii educaţiei.  

 

6. RECOMANDĂRI PRIVIND ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE 

AUTOEVALUARE (EVALUARE INTERNĂ) ÎN VEDEREA 

ACREDITĂRII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE 

MASTERAT 
 

Raportul de evaluare trebuie structurat în două părţi:  

- prima, conţinând informaţiile referitoare la instituţia de învăţământ care solicită 

evaluarea programului de studii universitare de masterat (parte comună pentru toate 

rapoartele instituţiei), 

- iar cea de-a doua, acele informaţii care privesc în mod expres programul de studii 

universitare de masterat respectiv.  

La solicitarea ARACIS sau a departamentelor sale, instituţiile vor pune la dispoziţie orice alte 

documente care atestă corectitudinea informaţiilor conţinute în raport.  

 

6.1. Informaţiile referitoare la instituţia de învăţământ (maximum 10 

pagini)  
 

a)  Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţământ superior, 

misiunea şi obiectivele acesteia  

specializărilor şi programelor de studii universitare de masterat;  

le facultăţilor, 
specializărilor şi programelor de studii universitare de masterat);  

licenţă şi la programele de studii universitare de masterat (didactică şi de cercetare);  

 

 

b) Activitatea managerială şi structurile instituţionale  
Se vor evidenţia aspectele relative la acest subiect pe care instituţia le consideră utile pentru a 

susţine acreditarea programului de studii universitare de masterat.  

 

c)  Personalul didactic (la nivelul instituţiei şi pentru fiecare facultate)  

asistenţi, preparatori);  

de vârstă);  

doctorat;  

istincţiilor ştiinţifice sau onorifice deţinute de personalul propriu cu 

relevanţă pentru programului de studii universitare de masterat evaluat.  

 

 

 

 



d) Conţinutul procesului de învăţământ  
Se vor evidenţia aspectele relevante privitoare la evaluarea calităţii programelor de studii şi/sau 

structurilor de învăţământ acreditate anterior, utile pentru a susţine acreditarea programului de 

studii universitare de masterat.  

 

e) Cercetarea ştiinţifică  
ţifică;  

 

 

 

sta unităţilor proprii de cercetare;  

 

 

ltural artistice.  

   

  f) Baza materială  

2), proprii sau închiriate, pentru activităţi didactice de predare – seminarizare (la 
nivel de instituţie);  

– seminarizare;  

necesare pentru laboratoarele de specialitate, inclusiv cele de 

informatică (la nivel de facultate);  

 

tre de calcul, centre multimedia etc.);  

 

 

 

 

 

6.2. Informaţii care privesc programul de studii universitare de masterat  
 
Informaţiile şi documentele incluse în această parte au rolul de a servi la evaluarea programelor 

de studii universitare de masterat pentru care se solicită acreditarea sau evaluarea periodică. 

Aceste informaţii trebuie să se refere la:  

a) Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de 

masterat, misiunea şi obiectivele acestora  
 documentele oficiale de înfiinţare prin lege (acreditare) a domeniului de licenţă în cadrul 

căruia funcţionează studiile universitare de masterat ;  

 departamentul (facultatea) organizatoare; 

 departamentele (facultăţile) colaboratoare;  

 misiunea programului de masterat privită în contextul profilului (domeniului) şi al 
specializării unităţii de învăţământ organizatoare; 

  perspectiva programului respectiv de studii de masterat;  

 forme şi rezultate ale colaborării, în domeniul specializării din programul de masterat, cu 

alte instituţii din ţară şi din străinătate;  

 programe de schimburi şi mobilităţi ale cadrelor didactice şi masteranzilor.  

 

b)  Personalul didactic  

personal didactic, încadrat conform normativelor legale  



mplicate în 

activitatea de masterat a programelor tutelate;  

 

specialitatea disciplinelor din postul didactic, conducători de doctorat, după caz, specialişti 

reputaţi etc.).  

 

d)  Conţinutul procesului de învăţământ  
 planul de învăţământ conţine discipline de aprofundare şi discipline de sinteză cu 

conţinut corespunzător misiunii asumate; 

 structura planului de învăţământ este făcută pe semestre de câte 14 săptămâni, cu 
minimum 14 ore / săptămână;  

 corelarea planului de învăţământ cu cel al specializărilor înrudite din cadrul domeniului 

respectiv al studiilor universitare de licenţă;  

 numărul de credite şi durata studiilor universitare de masterat sunt cele prevăzute de 
lege;  

 programele analitice (aprobate de Consiliul facultăţii) sunt conforme cu misiunea 
asumată şi cuprind:  

 competențele care sunt posibil de obținut 

 obiectivele disciplinei de studiu, 

  conţinutul pe capitole şi teme, 

  modul de evaluare a cunoştinţelor, bibliografia. Se includ şi obiectivele şi conţinutul 
seminariilor sau/şi laboratoarelor, după caz;  

 sinteze ale unor comisii de analiză privind: perfecţionarea planurilor de învăţământ, 

modernizarea şi corelarea programelor analitice (în cazul evaluării periodice);  

 concluzii ale comisiilor Consiliului facultăţii privind controlul desfăşurării procesului de 
învăţământ (în cazul evaluării periodice);  

 situaţia elaborării şi multiplicării materialelor didactice la disciplinele din planul de 
învăţământ;  

 disertaţia de absolvire a studiilor de masterat conţine elemente de cercetare ştiinţifică.  

 

c) Masteranzii  

Educaţiei şi Cercetării, relevante pentru programul evalua t (unde este cazul);  

după caz;  

departamentului, inclusiv 
în formă contractuală;  

contractelor de studii masterale care vor fi încheiate între I.O.S.U.M. şi masterand.  

 

e) Cercetarea ştiinţifică  
/departamentul care organizează studii de masterat, desfăşoară activitate de cercetare 

ştiinţifică în domeniu cu rezultate prestigioase (centre de cercetare recunoscute, programe de 
cercetare cu recunoaştere/finanţare internaţională etc.);  

ectiv de 
masterat;  

în ultimii 3 ani;  

 



aferente specializării de masterat finanţate pe bază de granturi şi/sau 

contracte;  

 

 

f) Baza materială  
ate (cu acte de proprietate sau închiriere);  

aparaturii, parametrilor de performanţă, numărul de puncte de lucru;  

de carte şi periodice proprii în domeniul 

specializării în care se organizează studii de masterat, într-un număr de exemplare suficient în 
raport cu numărul cursanţilor, pentru acoperirea tuturor disciplinelor din planul de învăţământ;  

tare şi dotarea lor;  

 

 

g) Activitatea financiară  

bugetul instituţiei şi modul de gestionare;  

 realizarea veniturilor proprii ale instituţiei (inclusiv prin 

taxe).  

 

 

Aprobat prin decizia Senatului nr. 1310/25.01.2013. 


